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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

 

PROTOKÓŁ Z INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA  

WOJEWÓDZKIEJ GRUPY ROBOCZEJ DS. KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

Opole, 7 września 2012 r. 

 

1. W dniu 7 września 2012 r. w Opolu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej 

Grupy Roboczej ds. KSOW.  

2. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób uprawnionych do głosowania (do spotkania po 

omówieniu projektów podlegających aktualizacji dołączył Pan Ryszard Wilczyński, 

Wojewoda Opolski, głosowanie nad regulaminem pracy WGR ds. KSOW odbyło się bez 

obecności Pana Ryszarda Wilczyńskiego). Lista obecności znajduje się w dyspozycji 

Sekretariatu Regionalnego KSOW. 

3. Spotkanie otworzył Pan Antoni Konopka, Członek Zarządu Województwa Opolskiego, 

Przewodniczący WGR ds. KSOW. Przedstawił program spotkania, zasady głosowania oraz 

przekazał informację o liczbie osób uprawnionych do głosowania.  

4. Posiedzenie odbyło się zgodnie z programem (w załączeniu). Za przyjęciem programu 

głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania (19 osób).   

5. Po przyjęciu programu spotkania, Pan Antoni Konopka dokonał wręczenia nominacji 

osobom uczestniczącym w posiedzeniu na członków i stałych zastępców członków WGR 

ds. KSOW. 

6. Zgodnie z programem Pani Karina Bedrunka, p.o. Dyrektora Departamentu Programów 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Z-ca Przewodniczącego WGR ds. KSOW przedstawiła 

informacje nt. funkcjonowania WGR ds. KSOW w województwie opolskim tj. (prezentacja 

w załączeniu): 

 podstawy prawne funkcjonowania grupy roboczej,  

 udział procentowy i liczebny przedstawicieli poszczególnych sfer (organizacji 

pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego, społeczno-gospodarcza, publiczna) 

w ogólnym składzie członków WGR ds. KSOW, 

 zadania WGR ds. KSOW, 

 zasady i częstotliwości tworzenia planów działania KSOW oraz wydatkowanych 

środkach w latach 2008-2012,  

 wybrane, najważniejsze zapisy ujęte w Regulaminie pracy WGR ds. KSOW, który 

został przesłany członkom WGR ds. KSOW przed posiedzeniem. 

7. Po omówieniu regulaminu pracy, Pan Antoni Konopka odczytał treść uchwały nr 1/2012 

dotyczącej przyjęcia Regulaminu pracy WGR ds. KSOW i nastąpiło głosowanie nad 

przyjęciem Uchwały nr 1/2012 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 7 września 

2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy WGR ds. KSOW. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy uprawnieni do głosowania (19 osób).  
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8. W kolejnej części spotkania Pani Karina Bedrunka przedstawiła wielkość środków 

finansowych ujętych w poszczególnych działaniach i zadaniach Planu działania 

Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego w 2012 r. oraz łącznie na 

lata 2012-2013 (zgodnie z Uchwałą 1290/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 

6 października 2011 r.). 

9. Po omówieniu budżetu Planu działania KSOW głos zabrała Pani Joanna Harus, p.o.  

Z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich prezentując: 

 nowe projekty w planie działania przeznaczone do realizacji w 2012 r. (1 projekt), 

 projekty ujęte już w planie działania KSOW na 2012 r., których realizacja, po konsultacji 

z partnerami KSOW realizującymi przedsięwzięcia, wymagała zwiększenia wsparcia 

finansowego (11 projektów), 

 liczbę projektów, które będą do zrealizowania po aktualizacji Planu działania KSOW 

w 2012 r. (95 projektów) oraz ich wartość: 2 996 840 zł. brutto.  

 

10. Po prezentacji Pani Joanny Harus nastąpiła dyskusja.  

Dyskusja przebiegała w następujący sposób: 

1) Pan Tomasz Paluch, Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy zapytał 

o zmianę w projekcie Planu działania KSOW na 2012 r. polegającą na wprowadzeniu 

konkursu Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku, podczas gdy konsultacjom 

podlegała konferencja z powyższego zakresu tematycznego. W odpowiedzi Pani 

Joanna Harus poinformowała uczestników posiedzenia, iż Opolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w procesie konsultacji zgłosił postulat o ponowne 

wprowadzenie konkursu do Planu zamiast konferencji, tym samym kwota 

przeznaczona na projekt wzrosła z 6 500 zł. do 13 050zł. z uwagi na ujęcie 

w kosztorysie m.in. kosztu nagród dla laureatów konkursu.  

2) Pani Danuta Bajak, Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rolników i Organizacji 

Społecznych w Opolu zwróciła się z propozycją przekazania grupie informacji na 

temat wkładu własnego, jaki beneficjenci wnoszą w realizację projektów 

współfinansowanych ze środków KSOW.  W odpowiedzi Pan Karina Bedrunka 

zapowiedziała, że na kolejnym spotkaniu WGR ds. KSOW przy omawianiu projektów, 

które będą ujęte w Planie działania KSOW zostaną uzupełnione informacje dotyczące 

wkładów własnych partnerów KSOW w realizację wspólnych projektów.  

Dyskusje wstrzymano na czas wejścia Pana Ryszarda Wilczyńskiego, któremu Pan Antoni 

Konopka wręczył nominację na członka WGR ds. KSOW. 

 

3) Pan Jacek Płaczek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak 

zwrócił uwagę na konieczność większej kontroli podmiotów, które ze środków KSOW 

realizują zlecenia podając za przykład błąd, jaki popełniono w trakcie nagrań – 

w ramach kampanii promocyjnej Opolskie kwitnące - relacji ze spływu Małą Panwią, 

gdzie w tle prezentera pojawiła się nazwa Skorochów zamiast Kolonowskie. Pani 

Karina Bedrunka zgodziła się z Panem Jackiem Płaczkiem informując jednocześnie, że 
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reakcja Urzędu Marszałkowskiego na sprawę nagrywania relacji z wydarzeń 

organizowanych na terenach wiejskich była natychmiastowa.  

4) W związku z wypowiedzią Pani Joanny Harus, która poinformowała uczestników 

posiedzenia, że nowy projekt wprowadzony do Planu działania, jak również 

zwiększenie budżetów projektów już ujętych w Planie działania możliwe jest dzięki 

pozyskaniu oszczędności z realizacji dotychczasowych przedsięwzięć, jak i rezygnacji 

części podmiotów z zadań przeznaczonych do realizacji w 2012 r., Pan Tomasz Paluch 

zadał pytanie, jakie projekty zostały usunięte z Planu działania. Pani Karina Bedrunka 

przedstawiła podmioty, które zrezygnowały w roku bieżącym z realizacji zadań, to jest 

m.in. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, Opolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Opolu oraz departament merytoryczny UMWO. Wartość 

projektów, z realizacji których zrezygnowano wynosi ok. 200 tys. zł. 

5) Pan Tomasz Paluch zapytał o rolę WGR ds. KSOW podczas aktualizacji Planu działania 

KSOW i sposób, w jaki będą podejmowane decyzje. W odpowiedzi Pani Joanna Harus 

wskazała, że WGR ds. KSOW opiniuje projekt aktualizacji Planu działania KSOW.  

6) Pan Piotr Wieczorek, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu 

Opolskiego zaproponował, aby projekty poddawane konsultacjom nie były zbyt 

szczegółowo opisywane, bo wykluczyć to może ewentualną modyfikację ich realizacji. 

W odpowiedzi Pani Joanna Harus zaznaczyła, że zakres opiniowanych projektów 

może ulec zmianie, a Zarząd Województwa Opolskiego przyjmuje Plan działania na 

poziomie działań i zadań, a szczegółowe projekty w Planie przyjmowanym przez 

Zarząd Województwa nie są ujmowane.  

11. Pan Antoni Konopka odczytał treść uchwały nr 2/2012 WGR ds. KSOW w sprawie 

zaopiniowania projektu aktualizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW 

Województwa Opolskiego na lata 2012-2013  i zapowiedział głosowanie nad uchwałą. 

12. Większością głosów (19 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu) członkowie WGR 

ds. KSOW uprawnieni do głosowania pozytywnie zaopiniowali projekt aktualizacji Planu 

działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na lata 2012-2013 

(uchwała nr 2/2012 WGR ds. KSOW z dnia 7 września 2012 r.). 

13. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu Planu działania KSOW, uczestnicy spotkania 

podjęli dalszą dyskusję: 

1) Pan Ryszard Wilczyński zaproponował, aby dokonać oceny efektywności 

realizowanych dotychczas projektów, która da odpowiedź na pytanie, czy warto 

wspierać finansowo projekty cykliczne. Zwrócił ponadto uwagę na wysokie koszty 

organizacji części projektów m.in. dotyczących podróży studyjnych. W odpowiedzi 

Pani Karina Bedrunka poinformowała, iż budżety projektów są szacunkowe, że 

wyniki rozpoznania rynku czy przeprowadzonych przetargów mogą zmniejszyć koszty 

ponoszone na zadanie.  

2) Pan Antoni Konopka podkreślił rolę WGR ds. KSOW mówiąc, iż po to są spotkania, 

aby dyskutować na różne tematy i wspólnie znaleźć rozwiązanie, jak w szerszym niż 

dotychczas zakresie promować obszary wiejskie województwa opolskiego.  
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3) Pan Tomasz Paluch zadał pytanie, czy rolą WGR ds. KSOW jest również wskazywanie 

pożądanych kierunków rozwoju i zaproponował powołanie tematycznej grupy 

roboczej, która wyznaczy priorytety działań i procentowy podział środków na 

działania.  

4) Pan Piotr Wieczorek, który w 2011 r. brał udział w pracach nad tworzeniem Planu 

działania KSOW na lata 2012-2013 zaproponował przeprowadzenie przez firmę 

zewnętrzną badań ewaluacyjnych, które dadzą odpowiedź, jakie projekty są 

potrzebne, aby zapewnić rozwój obszarów wiejskich. Pan Ryszard Wilczyński 

uzupełnił wypowiedź przedmówcy wskazując, by zapytać beneficjentów, jakie efekty 

przyniosła realizacja projektów, czy poza faktem, że dany projekt został zrealizowany, 

wygenerował wartości dodane.  

5) Pan Dariusz Sitko, Z-ca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Łosiowie zaproponował, aby wszystkim członkom WGR ds. KSOW przekazać dane 

kontaktowe, co umożliwi bezpośredni kontakt członków WGR ds. KSOW.  

6) Pan Antoni Konopka dziękując za udział w spotkaniu i wyrażając nadzieję, że WGR ds. 

KSOW zapewni płaszczyznę współpracy w realizacji zadań KSOW, zaprosił wszystkich 

na konferencję z zakresu przedsiębiorczości na wsi, która ma odbyć się 12 września 

2012 r. w Opolu. 

14. Najważniejsze wnioski ze spotkania: 

1) Rozważnie powołania tematycznej grupy roboczej ds. KSOW w zakresie wyznaczania 

strategicznych kierunków rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego. 

2)  Przeprowadzenie badan ewaluacyjnych w zakresie efektywności realizowanych 

projektów ze środków KSOW w województwie opolskim. 

 

 

Przewodniczący WGR ds. KSOW 

 

 

                                         Antoni Konopka 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia 

2. Prezentacja ze spotkania 

3. Uchwała Nr 1/2012 WGR ds. KSOW z 7 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

pracy WGR ds. KSOW 

4. Uchwała Nr 2/2012 WGR ds. KSOW z 7 września 2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu 

aktualizacji Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Opolskiego na 

lata 2012-2013 

 
Opracowała: 

Adela Kozina – Inspektor, Sekretarz WGR ds. KSOW 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 


