Projekt
USTAWA
z dnia ............... …………….2008 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem
Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1) w art. 4 w ust. 1 uchyla siĊ pkt 6;
2) w art. 5 w ust.1 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) funkcjonowanie lokalnej grupy dziaáania, nabywanie umiejĊtnoĞci
i aktywizacja.”;
3) w art. 6 po ust. 2 dodaje siĊ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zadania związane z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy dziaáania
do realizacji lokalnej strategii rozwoju wykonuje samorząd województwa.”;
4) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad:
1) podmiotami, o których mowa w art. 6 ust. 1, zwanymi dalej
„podmiotami wdraĪającymi", w zakresie wykonywanych przez te
podmioty zadaĔ instytucji zarządzającej,
2) Agencją w zakresie wykonywania zadaĔ związanych z wdraĪaniem
pomocy technicznej, w tym przyznawaniem tej pomocy
- pod wzglĊdem wykonywania tych zadaĔ zgodnie z przepisami prawa i
programem oraz pod wzglĊdem efektywnoĞci wdraĪania programu oraz
zapewnienia prawidáowego wykonywania przez agencjĊ páatniczą jej


Niniejszą ustawą zmienia siĊ: ustawĊ z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawĊ z dnia
28 wrzeĞnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawĊ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne, ustawĊ z dnia 28
listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Ğrodków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ustawĊ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieĔ publicznych i ustawĊ z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
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zadaĔ.”,
b) po ust. 2 dodaje siĊ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi moĪe przeprowadzaü
kontrole i wydawaü wiąĪące wytyczne w zakresie zgodnoĞci z przepisami
prawa i programem oraz pod wzglĊdem efektywnoĞci i celowoĞci
wykonywania

przez

samorząd

województwa

zadaĔ

związanych

z

dokonywaniem wyboru lokalnej grupy dziaáania do realizacji lokalnej
strategii rozwoju.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Agencja:
1) pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane związane z wykonywaniem
przez podmioty wdraĪające zadaĔ instytucji zarządzającej, w
szczególnoĞci niezbĊdne do sporządzania rocznego sprawozdania, o
którym mowa w art. 82 rozporządzenia nr 1698/2005, oraz inne dane
niezbĊdne do wáaĞciwego monitorowania realizacji programu, w
szczególnoĞci dotyczące liczby záoĪonych wniosków o páatnoĞü i
zrealizowanych páatnoĞci;
2) przekazuje ministrowi wáaĞciwemu do spraw rozwoju wsi zbiorcze
sprawozdania z wykonywania przez podmioty wdraĪające zadaĔ
instytucji zarządzającej oraz sprawozdania zawierające inne dane
niezbĊdne do wáaĞciwego monitorowania realizacji programu.”,
d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakres sprawozdaĔ z wykonywania przez podmioty wdraĪające zadaĔ
instytucji zarządzającej oraz sprawozdaĔ zawierających inne dane
niezbĊdne do wáaĞciwego monitorowania realizacji programu, a takĪe
tryb i terminy przekazywania tych sprawozdaĔ”,
e) dodaje siĊ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi moĪe okreĞliü, w drodze
rozporządzenia, sposób przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust.
2a, mając na wzglĊdzie zapewnienie prawidáowoĞci wykonywania przez
samorząd województwa zadaĔ związanych z dokonywaniem wyboru
lokalnej grupy dziaáania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.”;
5) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Agencja páatnicza moĪe przeprowadzaü kontrole podmiotów
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wdraĪających, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, w zakresie
wykonywanych przez te podmioty zadaĔ instytucji zarządzającej oraz Īądaü
przedstawienia informacji i udostĊpnienia lub przekazania dokumentów w
zakresie okreĞlonym w art. 75 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1698/2005.
2. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi okreĞli, w drodze
rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania kontroli, o których mowa w
ust. 1, mając na wzglĊdzie zapewnienie prawidáowego wykonywania przez
agencjĊ páatniczą jej zadaĔ.”;
6) w art. 9 uchyla siĊ ust. 2;
7) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc jest przyznawana do wysokoĞci limitu stanowiącego
równowartoĞü w záotych kwoty w euro okreĞlonej w programie na
poszczególne dziaáania.”;
8) art. 12 – 13 otrzymują brzmienie:
„Art. 12. 1. Pomoc w ramach dziaáania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt
21, jest przyznawana:
1) na operacje, wybrane zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr
1698/2005 przez lokalną grupĊ dziaáania wybraną do realizacji
opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju, które:
a) odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dziaáaĔ, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17, 18 i 20, albo
b) nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach dziaáaĔ, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-20
- jeĪeli operacje te bĊdą realizowane na obszarze objĊtym tą strategią, a
ich realizacja bĊdzie z nią zgodna;
2) do wysokoĞci Ğrodków okreĞlonych na to dziaáanie w umowie, o której
mowa w art. 14 ust. 3.
2. Wnioski o przyznanie pomocy skáada siĊ za poĞrednictwem lokalnej
grupy dziaáania wybranej do realizacji opracowanej przez nią lokalnej strategii
rozwoju, w ramach której ma byü realizowana operacja, w terminie przez nią
okreĞlonym w uzgodnieniu z samorządem województwa.

Art. 13. 1. Pomoc w ramach dziaáaĔ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
22 i 23, jest przyznawana lokalnej grupie dziaáania wybranej do realizacji
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opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju.
2. W przypadku dziaáania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23, pomoc
jest przyznawana do wysokoĞci Ğrodków okreĞlonych na to dziaáanie w
umowie, o której mowa w art. 14 ust. 3.”;
9) w art. 14:
a) uchyla siĊ ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyboru lokalnej grupy dziaáania do realizacji opracowanej przez
nią lokalnej strategii rozwoju dokonuje siĊ na jej wniosek, w drodze
konkursu, biorąc pod uwagĊ kryteria okreĞlone w przepisach, o których
mowa w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust.
1 pkt 2.”,
c) po ust. 2 dodaje siĊ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Wniosek o wybór lokalnej grupy dziaáania do realizacji
opracowanej przez nią lokalnej strategii rozwoju skáada siĊ na formularzu
opracowanym

przez

AgencjĊ

i

udostĊpnionym

przez

samorząd

województwa.
2b. Do wyboru lokalnej grupy dziaáania do realizacji opracowanej
przez nią lokalnej strategii rozwoju przepisy art. 22 ust. 2 – 4 stosuje siĊ
odpowiednio.”,
d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Samorząd województwa, niezwáocznie po dokonaniu wyboru
lokalnej grupy dziaáania do realizacji opracowanej przez nią lokalnej
strategii rozwoju, zawiera z tą grupą umowĊ o warunkach i sposobie
realizacji tej strategii.
4. W umowie, o której mowa w ust. 3, okreĞla siĊ w szczególnoĞci
wysokoĞü Ğrodków na dziaáania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 i
23.”;
10) w art. 15 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) czáonkiem zwyczajnym lokalnej grupy dziaáania mogą byü osoby fizyczne
i osoby prawne, w tym gminy i powiaty;”;
11) w art. 16 uchyla siĊ ust. 2;
12) w art. 27 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na wniosek jednostki organizacyjnej lub organu realizujących zadania
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okreĞlone w art. 66 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1698/2005 w zakresie i
sposób okreĞlony w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, jeĪeli są
speánione warunki przyznania pomocy technicznej okreĞlone w tych
przepisach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3;”;
13) po art. 27 dodaje siĊ art. 27a i 27b w brzmieniu:
„Art. 27a. 1. Wniosek o przyznanie pomocy technicznej oraz wniosek o
páatnoĞü z tytuáu tej pomocy skáada siĊ w formie pisemnej na formularzu
opracowanym i udostĊpnionym przez AgencjĊ.
2. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi moĪe dopuĞciü, w drodze
rozporządzenia, moĪliwoĞü skáadania wniosków o przyznanie pomocy
technicznej lub wniosków o páatnoĞü z tytuáu tej pomocy za pomocą formularza
umieszczonego na stronie internetowej Agencji.
3. Do záoĪenia wniosków o przyznanie pomocy technicznej lub wniosków
o páatnoĞü z tytuáu tej pomocy za pomocą formularza umieszczonego na
stronie

internetowej

Agencji

nie

jest

wymagany

bezpieczny

podpis

elektroniczny.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister wáaĞciwy do
spraw rozwoju wsi okreĞli szczegóáowe wymagania, jakie powinien speániaü
formularz wniosku umieszczony na stronie internetowej Agencji oraz
szczegóáowe warunki i tryb skáadania wniosków za pomocą takiego
formularza,

mając

na

wzglĊdzie

identyfikacjĊ

wnioskodawcy

oraz

zabezpieczenie danych przed dostĊpem do nich osób nieuprawnionych.

Art. 27b. 1. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi moĪe okreĞliü, w
drodze rozporządzenia, po zasiĊgniĊciu opinii komitetu monitorującego, o
którym mowa w art. 77 rozporządzenia nr 1698/2005, podziaá Ğrodków
programu w ramach pomocy technicznej na:
1) jednostki organizacyjne lub organy realizujące zadania okreĞlone w art.
66 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1698/2005, lub grupy takich organów lub
jednostek, lub
2) lata realizacji programu
- mając na wzglĊdzie wysokoĞü limitu okreĞlonego w programie na pomoc
techniczną,

zapewnienie

zrównowaĪonego

wsparcia

tych

jednostek

organizacyjnych i organów w zakresie zarządzania i wdraĪania programu
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zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister wáaĞciwy do
spraw rozwoju wsi okreĞli równieĪ tryb postĊpowania w sprawie przyznania
pomocy technicznej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na Ğrodki wynikające
z wniosków o przyznanie pomocy technicznej záoĪonych przez dane jednostki
organizacyjne lub organy, lub grupy takich jednostek lub organów, lub w
danym roku realizacji programu przekracza iloĞü Ğrodków okreĞloną na dane
jednostki organizacyjne lub organy, lub grupy takich jednostek lub organów,
lub na dany rok realizacji programu.
3. W przypadku gdy minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi okreĞli w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, podziaá Ğrodków programu na
okreĞlone jednostki organizacyjne lub organy realizujące zadania okreĞlone w
art. 66 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1698/2005, lub grupy takich organów lub
jednostek, lub lata realizacji programu, pomoc jest przyznawana do wysokoĞci
Ğrodków okreĞlonych w tym rozporządzeniu.”;
14) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie okreĞlonym w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1,
agencja páatnicza oraz podmioty wdraĪające przeprowadzają kontrole, w tym
kontrole na miejscu i wizytacje w miejscu, przy czym w przypadku kontroli
operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, stosuje siĊ przepisy tytuáu
II czĊĞci II rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegóáowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak równieĪ
wzajemnej zgodnoĞci w odniesieniu do Ğrodków wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z póĨn. zm.).”;
15) w art. 33:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do przeprowadzania audytu stosuje siĊ odpowiednio przepisy o
finansach publicznych dotyczące audytu wewnĊtrznego, z tym Īe:
1) plan audytu agencja páatnicza przygotowuje w porozumieniu z
ministrem wáaĞciwym do spraw rozwoju wsi;
2) plan audytu agencja páatnicza przekazuje ministrowi wáaĞciwemu do
spraw rozwoju wsi, a
kierownikowi

sprawozdanie z przeprowadzenia audytu –

jednostki

poddanej
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audytowi

oraz

ministrowi

wáaĞciwemu do spraw rozwoju wsi;
3) kopii planu audytu nie przekazuje siĊ jednostkom, w których
zaplanowane zostaáo jego przeprowadzenie;
4) nie sporządza siĊ sprawozdania z wykonania planu audytu za rok
poprzedni oraz informacji o przeprowadzanych audytach;
5) do przeprowadzenia audytu uprawnia imienne upowaĪnienie wydane
przez organ agencji páatniczej.”;
b) dodaje siĊ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi w uzasadnionych
przypadkach

moĪe

przeprowadzenia

Īądaü,

przez

w

zakresie

agencjĊ

przez

páatniczą

niego

wskazanym,

zadania

audytowego

nieprzewidzianego w planie audytu.”;
16) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. 1. Agencja páatnicza i podmioty wdraĪające oraz organy
administracji rządowej i jednostki organizacyjne podlegáe organom tej
administracji lub przez nie nadzorowane, a takĪe organy samorządu
terytorialnego

wspóápracują

przy

realizacji

zadaĔ

związanych

z

przyznawaniem i wypáatą pomocy.
2. Rada Ministrów okreĞli, w drodze rozporządzenia, organy administracji
rządowej i jednostki organizacyjne podlegáe organom tej administracji lub
przez nie nadzorowane oraz organy samorządu terytorialnego obowiązane do
wspóápracy, o której mowa w ust. 1, oraz tryb i zakres tej wspóápracy, mając
na wzglĊdzie zapewnienie prawidáowej realizacji programu.”;
17) po art. 37 dodaje siĊ art. 37a w brzmieniu:
„Art. 37a. 1. Tworzy siĊ krajową sieü obszarów wiejskich, o której mowa
w art. 68 rozporządzenia nr 1698/2005, zwaną dalej „KSOW”.
2. Funkcjonowanie KSOW zapewnia jej struktura, o której mowa w art. 68
ust. 2 lit. a, zwana dalej „strukturą KSOW”.
3. W ramach struktury KSOW wyodrĊbnia siĊ Sekretariat Centralny i
sekretariaty regionalne dziaáające w kaĪdym województwie.
4. Sekretariatem Centralnym kieruje minister wáaĞciwy do spraw rozwoju
wsi, a sekretariatami regionalnymi – zarządy województw.
5.

Do

zadaĔ

Sekretariatu

Centralnego

funkcjonowania KSOW, w szczególnoĞci przez:
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naleĪy

zapewnienie

1) koordynowanie przygotowania i realizacji planu dziaáania, o którym mowa
w art. 68 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005;
2) wspóápracĊ z podmiotami wymienionymi w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr
1698/2005.
6.

Do

zadaĔ

sekretariatów

regionalnych

naleĪy

zapewnienie

funkcjonowania KSOW w poszczególnych województwach, w szczególnoĞci
przez:
1) przygotowanie i realizacjĊ planu dziaáania, o którym mowa w art. 68
ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005, w czĊĞci dotyczącej
poszczególnych województw;
2) wspóápracĊ z podmiotami wymienionymi w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr
1698/2005 w poszczególnych województwach.
7. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi moĪe powoáaü, w drodze
zarządzenia, organ opiniodawczo – doradczy w zakresie funkcjonowania
KSOW, w skáad którego wchodzą przedstawiciele podmiotów, o których mowa
w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1698/2005.
8. Minister wáaĞciwy do spraw rozwoju wsi okreĞli, w drodze
rozporządzenia, szczegóáowy:
1) zakres zadaĔ Sekretariatu Centralnego i sekretariatów regionalnych oraz
sposób ich wykonywania,
2) zakres i sposób przygotowywania planu dziaáania, o którym mowa w art.
68 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1698/2005
- mając na wzglĊdzie zapewnienie w ramach KSOW wáaĞciwej wymiany
informacji i doĞwiadczeĔ w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z
2006 r. Nr 136, poz. 969 z póĨn. zm.2)) w art. 13 dodaje siĊ ust. 6 w brzmieniu:
„6. JeĪeli podatnikowi podatku rolnego przyznano na daną inwestycjĊ
pomoc finansową na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju

Obszarów

Wiejskich,

ulga

inwestycyjna

z

tytuáu

wydatków

poniesionych na tą inwestycjĊ nie przysáuguje.”.
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz.
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Art. 3. W ustawie z dnia 28 wrzeĞnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z
2004 r. Nr 8, poz. 65, z póĨn. zm.3)) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kontrola skarbowa moĪe byü równieĪ prowadzona poza planem
kontroli, w oparciu o uzyskane informacje lub materiaáy albo przeprowadzone
analizy, w tym w oparciu o informacje lub materiaáy uzyskane od instytucji
zarządzającej, o której mowa w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub agencji páatniczej, o której mowa w
przepisach

o

uruchamianiu

Ğrodków

pochodzących

z

budĪetu

Unii

Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej,
realizującej páatnoĞci z tego funduszu.”;
2) w art. 27 po ust. 2a dodaje siĊ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Wynik kontroli w zakresie celowoĞci i zgodnoĞci z prawem
gospodarowania Ğrodkami publicznymi pochodzącymi z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, krajowymi
Ğrodkami

publicznymi

przeznaczonymi

na

prefinansowanie

lub

wspóáfinansowanie wydatków realizowanych z tego funduszu oraz Ğrodkami
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych niektórych dziaáaĔ
objĊtych programem rozwoju obszarów wiejskich, a takĪe w zakresie
wywiązywania siĊ z warunków finansowania pomocy z tych Ğrodków,
przekazuje siĊ do wiadomoĞci instytucji zarządzającej, o której mowa w
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub
agencji páatniczej, o której mowa w przepisach o uruchamianiu Ğrodków
pochodzących z budĪetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie
wspólnej polityki rolnej, realizującej páatnoĞci z tego funduszu.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz 1808, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 183, poz. 1537,
z 2006 r. Nr 166, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz.
1590 oraz z 2007 r. Nr 171, poz. 1207.
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dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 216, poz. 1584) po art. 6 dodaje siĊ art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. Zakaz, o którym mowa w art. 4 pkt 4 i 6, nie dotyczy osób
wymienionych w art. 2 pkt 6 i 6a w zakresie reprezentowania gminy albo
powiatu w zarządzie lokalnej grupy dziaáania, o której mowa w art. 62 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrzeĞnia 2005 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277
z 21.10.2005, str. 1, z póĨn. zm.).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich ze Ğrodków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z póĨn. zm.4)) w art.
5 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Agencja páatnicza i podmioty wdraĪające oraz organy administracji
rządowej i jednostki organizacyjne podlegáe organom tej administracji lub
przez

nie

nadzorowane,

a

takĪe

organy

samorządu

terytorialnego

wspóápracują przy realizacji zadaĔ związanych z przyznawaniem i wypáatą
pomocy.
5. Rada Ministrów okreĞli, w drodze rozporządzenia, organy administracji
rządowej i jednostki organizacyjne podlegáe organom tej administracji lub
przez nie nadzorowane oraz organy samorządu terytorialnego obowiązane do
wspóápracy, o której mowa w ust. 1, oraz tryb i zakres tej wspóápracy, mając
na wzglĊdzie zapewnienie prawidáowej realizacji programu.”;

Art. 6. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieĔ publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) art. 161 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes UrzĊdu przeprowadza kontrolĊ, o której mowa w ust. 1, takĪe
na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o
Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem
Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
4)

Zmiany wymienionej ustawy zostaáy ogáoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz.
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Wiejskich oraz na wniosek agencji páatniczej, o której mowa w przepisach o
uruchamianiu

Ğrodków

pochodzących

z

budĪetu

Unii

Europejskiej

przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 121, poz. 842) art. 29a otrzymuje brzmienie:
„Art. 29a. Powiatowy

lekarz

weterynarii

wydaje

zaĞwiadczenia

o

speánianiu minimalnych:
1) standardów

co

do

higieny

i

warunków

utrzymania

zwierząt

w

gospodarstwie w zakresie niezbĊdnym do ubiegania siĊ lub otrzymania
pomocy finansowej albo dofinansowania ze Ğrodków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR);
2) warunków utrzymania zwierząt gospodarskich w zakresie niezbĊdnym do
ubiegania

siĊ

lub

otrzymania

pomocy

finansowej

ze

Ğrodków

pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.”.

Art. 8. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 2 i art.
16 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejĞcia w Īycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 2 i art. 16 tej ustawy w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dáuĪej jednak niĪ przez 6 miesiĊcy.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy
wymienionej w art. 5 zachowują moc do dnia wejĞcia w Īycie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 5 tej ustawy w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, nie dáuĪej jednak niĪ przez 6 miesiĊcy.
Art. 9. Ustawa wchodzi w Īycie po upáywie 14 dni od dnia ogáoszenia.

1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427.
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Uzasadnienie

Projektowana ustawa wprowadza kompleksowe zmiany w kilku obszarach
spraw objĊtych ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427). Zmiany te wynikają przede wszystkim z
doĞwiadczeĔ zebranych w toku dotychczasowego procesu wdraĪania i zarządzania
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Proponowane
zmiany dotyczą dziaáaĔ wdraĪanych w ramach tzw. podejĞcia Leader, zasad
wdraĪania pomocy technicznej w ramach PROW 2007 – 2013, nadzoru i kontroli
oraz innych instrumentów zapewniających skuteczne i prawidáowe wdraĪanie oraz
zarządzanie tym programem oraz utworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
W zakresie podejĞcia Leader zasadnicze zmiany dotyczą wyboru lokalnej
grupy dziaáania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR). Wybór taki ma
strategiczne znaczenie dla realizacji caáego podejĞcia Leader ze wzglĊdu na pozycjĊ,
jaką przepisy wspólnotowe dają LGD w procesie przyznawania pomocy. Zgodnie z
art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005 w ramach podejĞcia Leader LGD
„wybierają projekty, które mają byü finansowane w ramach strategii”. Takie
uksztaátowanie pozycji LGD ma umoĪliwiü tzw. oddolne podejĞcie w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich polegające przede wszystkim na realizacji LSR. UmiejĊtna
realizacja dobrze przygotowanej LSR przez kompetentną LGD daje gwarancje
rozwoju

obszarów

wiejskich,

zwáaszcza

osiągniĊtego

w

wyniku

aktywizacji

spoáecznoĞci lokalnej. Dokonanie najlepszego wyboru leĪy zatem w interesie
publicznym,

a

zwáaszcza

w

interesie

spoáecznoĞci

lokalnych.

Zgodnie

z

obowiązującymi przepisami wyboru LGD dokonuje samorząd województwa.
Obowiązujące rozwiązanie wpisuje siĊ zatem w politykĊ decentralizacji wáadzy
publicznej. JednoczeĞnie biorąc pod uwagĊ, Īe instytucja zarządzająca, zgodnie z
art. 75 ust. 2 rozporządzenia nr 1698/2005 ponosi peáną odpowiedzialnoĞü za
skutecznoĞü i prawidáowoĞü zarządzania i wykonywania zadaĔ przewidzianych w tym
rozporządzeniu koniecznym jest umocowanie ministra wáaĞciwego do spraw rozwoju
wsi, który peáni funkcje tej instytucji, do kontrolowania w jaki sposób jest dokonywany
wybór LGD do realizacji LSR i wydawania wiąĪących wytycznych w tym zakresie.
Proponowana regulacja umoĪliwi ponadto instytucji zarządzającej wykonanie zaleceĔ
Komisji Europejskiej wskazujących koniecznoĞü jednolitego dokonywania takiego
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wyboru we wszystkich województwach.
Projektowane zmiany dotyczące wyboru LGD do realizacji LSR odnoszą siĊ
równieĪ do postĊpowania konkursowego, w jakim dokonywany jest ten wybór.
Przepisy art. 14 obowiązującej ustawy okreĞlają zasadniczy zrąb regulacji w tym
zakresie. W związku z tym, Īe przepisy te nie regulują trybu postĊpowania w
przypadku sporu miĊdzy samorządem województwa a LGD, która nie zostaáa
wybrana do realizacji LSR, oraz w celu wzmocnienia pozycji LGD w takim przypadku,
proponuje siĊ wprowadzenie przepisów regulujących taki tryb postĊpowania. W tym
celu

zaproponowano

wprowadzenie

analogicznych

rozwiązaĔ do

rozwiązaĔ

przewidziany w art. 22 ust. 2 – 4 obowiązującej ustawy, regulujących tryb
postĊpowania w przypadku odmowy przyznania pomocy. LGD bĊdzie zatem
przysáugiwaáa skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie okreĞlonych
dla aktów lub czynnoĞci z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnieĔ
lub

obowiązków

wynikających

z

przepisów

prawa,

innych

niĪ

decyzje

administracyjne, postanowienia wydane w postĊpowaniu administracyjnym, na które
sáuĪy zaĪalenie albo koĔczące postĊpowanie, a takĪe postanowienia rozstrzygające
sprawĊ co do istoty oraz postanowienia wydane w postĊpowaniu egzekucyjnym i
zabezpieczającym, na które sáuĪy zaĪalenie.
Zasadnicze znaczenie ma równieĪ przepis okreĞlający na jakich zasadach
naleĪy przeprowadzaü kontrole odnoszące siĊ do operacji, o których mowa w art. 12
ust. 1 pkt 1 lit. b obowiązującej ustawy, a wiĊc operacji nie odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach dziaáaĔ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 – 20 tej ustawy. Co do zasady regulacje dotyczące kontroli operacji realizowanych
w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich są okreĞlone w rozporządzeniu nr
1975/2006. JednakĪe do kontroli operacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b
obowiązującej ustawy, stosuje siĊ jedynie przepisy ogólne tego rozporządzenia.
Zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 1975/2006 regulacje zawarte w tym
rozporządzeniu dotyczą kontroli w odniesieniu do wspóáfinansowanych Ğrodków
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, a wiĊc wszystkich dziaáaĔ objĊtych programem
rozwoju obszarów wiejskich. JednoczeĞnie zarówno przepis art. 6 ust. 1 lit. b, jak i
przepis art. 25 lit. c tego rozporządzenia ograniczają, w odniesieniu do Ğrodka
(dziaáania) „WdraĪanie lokalnych strategii rozwoju” wdraĪanego w ramach podejĞcia
Leader, zakres stosowania czĊĞci II tego rozporządzenia jedynie do tych operacji,
które odpowiadają innym Ğrodkom (dziaáaniom) okreĞlonym w ramach osi 1 – 3.
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Zachodzi zatem potrzeba uregulowania kwestii kontroli takich operacji. Proponuje siĊ
w związku z tym, aby kontrole takich operacji odbywaáy siĊ na takich samych
zasadach jak kontrole innych operacji w ramach tego samego dziaáania.
Ze wzglĊdu na to, Īe LGD powinna mieü lokalny charakter proponuje siĊ
równieĪ, aby czáonkami LGD spoĞród jednostek samorządu terytorialnego mogáy byü
wyáącznie gminy i powiaty. Województwo stanowi bowiem wspólnotĊ samorządową o
charakterze regionalnym. Ponadto biorąc pod uwagĊ, Īe samorząd województwa
dokonuje

wyboru

LGD

do

realizacji

LSR,

zachodziáoby

zagroĪenie

braku

bezstronnoĞci takiego wyboru, w przypadku gdyby województwo byáo czáonkiem
którejkolwiek LGD biorących udziaá w konkursie. Podobnie zagroĪenie takie
zachodziáoby równieĪ w przypadku sprawowania nadzoru przez marszaáka
województwa nad LGD, której czáonkiem byáoby to województwo.
TrójsektorowoĞü jest podstawą organizacji bĊdących LGD, w związku z tym w
LGD uczestniczą gminy i powiaty jako reprezentanci sektora publicznego. Konieczne
jest wiĊc umoĪliwienie uczestnictwa wójtów i burmistrzów w zarządach lokalnych
grup dziaáania bez wzglĊdu na fakt prowadzenia lub nie dziaáalnoĞci gospodarczej.
Wójtowie i burmistrzowie są reprezentantami spoáecznoĞci lokalnej wybranymi w
wyborach samorządowych, uniemoĪliwienie im uczestnictwa w zarządzie lokalnych
grup dziaáania w szczególnoĞci tych, które wykazują siĊ gospodarczą aktywnoĞcią w
postaci prowadzenia dziaáalnoĞci

gospodarczej

moĪe skutkowaü

mniejszym

zaangaĪowaniem sektora publicznego w idee oddolnej aktywizacji mieszkaĔców
obszarów wiejskich. Z powyĪszych powodów proponuje siĊ dokonaü zmiany w
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz.
1584) umoĪliwiającej czáonkostwo m.in. wójtów i burmistrzów w zarządzie LGD
prowadzącej dziaáalnoĞü gospodarczą.
Pozostaáe regulacje projektowanej ustawy dotyczące podejĞcia Leader mają
charakter zmian precyzujących dotychczas obowiązujące przepisy, dostosowujących
je do zatwierdzonego przez KomisjĊ Europejską PROW 2007 – 2013, a w pewnym
zakresie regulacje te są konsekwencją wprowadzenia omówionych wyĪej zmian.
Drugim obszarem spraw, które zostaáy kompleksowo zmienione są regulacje
dotyczące pomocy technicznej, a wiĊc pomocy bĊdącej finansowym wsparciem dla
instytucji realizujących zadania okreĞlone w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr
1698/2005. Zadania te obejmują przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenĊ,
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informowanie i kontrolĊ w ramach PROW 2007 – 2013. Zatem pomoc techniczna ma
przede wszystkim charakter wsparcia finansowego dla administracji wykonującej
zadania, których wykonywanie sáuĪy prawidáowej realizacji programów rozwoju
obszarów wiejskich, a wiĊc równieĪ PROW 2007 – 2013. Charakter pomoc
technicznej determinuje jej odrĊbnoĞü od innych instrumentów wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przewidzianych w przepisach wspólnotowych. OdrĊbnoĞü ta
polega na tym, Īe pomoc techniczna nie jest Ğrodkiem w rozumieniu rozporządzenia
nr 1698/2005, a co za tym idzie, nie jest dziaáaniem w rozumieniu ustawy z dnia 7
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z tego
wzglĊdu przepisy wspólnotowe dotyczące dziaáaĔ programu rozwoju obszarów
wiejskich oraz przepisy obowiązującej ustawy dotyczące dziaáaĔ PROW 2007 – 2013
nie stosują siĊ do pomocy technicznej. Przepisy wspólnotowe nie regulują
szczegóáowo

zasad

przyznawania

pomocy

technicznej,

ani

innych

spraw

dotyczących tej pomocy. Pozostawiają tym samym paĔstwom czáonkowskim dosyü
duĪą swobodĊ regulacji w tym zakresie. JednoczeĞnie w związku z ogólną regulacją
ustawową w zakresie pomocy technicznej zachodzi koniecznoĞü wprowadzenia
bardziej szczegóáowych rozwiązaĔ ustawowych. Proponowane rozwiązania są
analogiczne do regulacji przyjĊtych w odniesieniu do trybu przyznawania pomocy w
ramach dziaáaĔ. Dotyczy to w szczególnoĞci wzoru wniosku o przyznanie pomocy
technicznej i wniosku o páatnoĞü z tytuáu tej pomocy oraz moĪliwoĞci dokonywania
podziaáu Ğrodków PROW 2007 – 2013 przeznaczonych na pomoc techniczną.
Ponadto w celu efektywnego i zgodnego z przepisami prawa przyznawania i
wydatkowania Ğrodków pomocy technicznej proponuje siĊ, aby minister wáaĞciwy do
spraw rozwoju wsi równieĪ, podobnie jak w zakresie nadzoru nad podmiotami
wdraĪającymi, mógá sprawowaü w zakresie pomocy technicznej nadzór nad Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wykonuje zadania związane z
wdraĪaniem pomocy technicznej.
PaĔstwa czáonkowskie zostaáy upowaĪnione w art. 7 rozporządzenia nr
1698/2005

do

okreĞlenia

wedáug

wáasnego

uznania

organów

i

instytucji

odpowiedzialnych za realizacjĊ programu, jednakĪe dla kaĪdego programu rozwoju
obszarów wiejskich jest koniecznym wyznaczenie, zgodnie z art. 74 ust. 2 tego
rozporządzenia,

instytucji

zarządzającej,

agencji

páatniczej

oraz

jednostki

koordynującej. Kluczowa rola w zakresie realizacji programu rozwoju obszarów
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wiejskich, zgodnie z art. 75 tego rozporządzenia, spoczywa na instytucji
zarządzającej. Gáówny zatem ciĊĪar odpowiedzialnoĞci za realizacjĊ PROW 2007 –
2013 spoczywa na ministrze wáaĞciwym do spraw rozwoju wsi, gdyĪ peáni funkcjĊ
instytucji zarządzającej. RównieĪ rola jaką peáni agencja páatnicza w realizacji
programu rozwoju obszarów wiejskich, okreĞlona w przepisach rozporządzenia nr
1290/2005 i w przepisach rozporządzenia nr 885/2006, jest bardzo znacząca. Z tego
wzglĊdu w przepisach obowiązującej ustawy przewidziane zostaáy instrumenty
nadzoru i kontroli oraz inne instrumenty, które mają zapewniü skuteczne i prawidáowe
wdraĪanie oraz zarządzanie tym programem. JednakĪe obowiązujące rozwiązania
nie są wystarczające, gdyĪ jak juĪ wyĪej wskazano, wykonywanie zadaĔ w zakresie
wdraĪania pomocy technicznej nie jest objĊte Īadnym z tych instrumentów, podobnie
jak wybór LGD do realizacji LSR. Szereg proponowanych w tym zakresie regulacji
ma na celu umoĪliwienie uzyskania przez instytucjĊ zarządzającą i agencjĊ páatniczą
peániejszego obrazu na temat realizacji PROW 2007 – 2013, wykorzystując do tego
informacje pochodzące z róĪnych Ĩródeá, w tym od organów wáadzy publicznej.
Proponuje siĊ zatem, aby umocowaü organy kontroli skarbowej do przeprowadzania
kontroli skarbowej na podstawie informacji i danych uzyskanych od instytucji
zarządzającej lub od agencji páatniczej oraz do przekazywania informacji w tym
zakresie tym podmiotom. Proponowane rozwiązania wymagają zmiany ustawy z dnia
28 wrzeĞnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 65, z póĨn. zm.).
W tym samym celu proponuje siĊ równieĪ wprowadziü zmiany w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655),
umoĪliwiając przeprowadzanie kontroli przez Prezesa UrzĊdu ZamówieĔ Publicznych
na wniosek agencji páatniczej. RównieĪ zmiany dotyczące przeprowadzania audytów
systemu zarządzania i kontroli przez agencjĊ páatniczą w podmiotach wdraĪających
przyczynią siĊ do uzyskania zarówno przez agencjĊ páatniczą jak i przez instytucjĊ
zarządzającą peániejszego obrazu realizacji PROW 2007 – 2013. JednoczeĞnie
uprawnienie do przeprowadzania dodatkowych audytów, nie ujĊtych w planie audytu
pozwoli na uelastycznienie systemu kontroli realizacji PROW 2007 – 2013, przez
umoĪliwienie

bezpoĞredniego

reagowania

na

ewentualne

nieprawidáowoĞci

wdroĪeniowe.
Przepisy art. 34 obowiązującej ustawy zobowiązują organy administracji
publicznej do wspóápracy z agencją páatniczą i podmiotami wdraĪającymi w zakresie
realizacji zadaĔ związanych z przyznawaniem i wypáata pomocy w ramach PROW
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2007 – 2013. JednakĪe wspóápraca ta ma charakter jednostronny, gdyĪ agencja
páatnicza i podmioty wdraĪające nie są zobowiązane ani teĪ nie są umocowane do
takiej wspóápracy z organami administracji publicznej. Wzajemna wspóápraca
pozwoliáaby na bardziej harmonijne jej rozwijanie, a tym samym na jej wiĊkszą
skutecznoĞü. Proponuje siĊ zatem, aby wprowadziü regulacje zobowiązujące do
takiej wspóápracy. Z tą zmianą koresponduje zmiana zaproponowana w art. 4 i 5
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
Ğrodków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z póĨn. zm.). Jest ona ponadto
związana z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonej w 2006 roku misji
audytowej Komisji Europejskiej w zakresie wydatków na rozwój obszarów wiejskich w
ramach EFOiGR Sekcja Gwarancji za rok 2006, dotyczącymi wzajemnej wymiany
informacji.
Przepisy obowiązującej ustawy upowaĪnia i zarazem zobowiązuje ministra
wáaĞciwego do spraw rozwoju wsi do stworzenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
(KSOW). JednakĪe poza wskazaniem organu wáaĞciwego do utworzenia KSOW oraz
moĪliwoĞci delegowania takich zadaĔ w drodze umowy, obowiązująca ustawa nie
okreĞla Īadnych regulacji dotyczących KSOW. Biorąc pod uwagĊ, Īe przepisy
wspólnotowe pozostawiają paĔstwom czáonkowskim duĪą swobodĊ w kreowaniu
KSOW

proponuje

siĊ,

aby

okreĞliü

w

projektowanej

ustawie

zasady

jej

funkcjonowania. Proponowane zmiany okreĞlają strukturĊ i zadania KSOW, które
pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie KSOW oraz efektywniejszą realizacjĊ
planu dziaáania. Wprowadzenie projektowanych regulacji przyczyni siĊ ponadto do
sprawnego przygotowania struktury KSOW niezbĊdnej do jej funkcjonowania, co ma
równieĪ znaczenie w kontekĞcie wykonania wynikającego z art. 41 ust. 4
rozporządzenia nr 1974/2006 obowiązku ustanowienia KSOW najpóĨniej do dnia 31
grudnia 2008 r.
Projektowana zmiana w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z póĨn. zm.) związana jest z zakazem podwójnego
finansowania operacji okreĞlonym w przepisach wspólnotowych, w tym w art. 70 ust.
7 rozporządzenia nr 1698/2005, oraz w przepisach rozporządzeĔ wydanych na
podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proponowane rozwiązanie wyraĨnie zakazuje
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korzystania z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, jeĪeli beneficjentowi zostaáo
przyznane na daną inwestycjĊ wsparcie na podstawie przepisów o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Projektowana zmiana w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842) ma na celu umocowanie
powiatowych

lekarzy

weterynarii

do

wydawania

zaĞwiadczeĔ

o

speánianiu

minimalnych warunków utrzymania zwierząt gospodarskich w zakresie niezbĊdnym
do ubiegania siĊ lub otrzymania pomocy finansowej ze Ğrodków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Co do
zasady, sáuĪby nadzoru weterynaryjnego są odpowiedzialne za przestrzeganie prawa
w tym zakresie. KoniecznoĞü wydawania takich zaĞwiadczeĔ dotyczy niektórych
operacji realizowanych w ramach dziaáaĔ modernizacja gospodarstw rolnych i
uáatwianie startu máodym rolnikom.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597).
Projekt ustawy wraz z dokumentami dotyczącymi prac nad tym projektem
zostaá zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
dziaáalnoĞci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) i
znajdowaá siĊ w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziaáuje regulacja – projektowana regulacja dotyczy
podmiotów i organów wykonujących zadania w zakresie wdraĪania i zarządzania
PROW 2007 – 2013, w tym ministra wáaĞciwego do spraw rozwoju wsi, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządów województw, w zakresie
regulacji

związanych

zapewniającymi

z

nadzorem

skuteczne

i

i

kontrolą

prawidáowe

oraz

wdraĪanie

innymi
oraz

instrumentami

zarządzanie

tym

programem, w zakresie dotyczącym zasad przyznawania pomocy technicznej oraz w
zakresie dotyczącym KSOW. Projektowana regulacja dotyczy równieĪ LGD w
zakresie zmian dotyczących wyboru LGD do realizacji LSR oraz innych zmian
dotyczących podejĞcia Leader.
2. Ocena ryzyka korupcji – wyáączenie stosowania ograniczeĔ, o których mowa w
art. 4 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby peániące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 216, poz. 1584) w zakresie reprezentowania gminy albo powiatu w zarządzie LGD
nie skutkuje powstaniem ryzyka dziaáaĔ korupcyjnych, gdyĪ prowadzenie dziaáalnoĞü
gospodarcza nie jest podstawowym Ĩródáem finansowania dziaáalnoĞci LGD i moĪe
stanowiü jedno ze Ĩródeá finansowania LSR. Realizacja LSR jest ĞciĞle kontrolowana
przez samorządy województw oraz agencjĊ páatniczą. Ponadto do kompetencji
zarządu nie naleĪy wybór operacji do finansowania w ramach LSR. Zgodnie z art. 15
ust. 2 pkt 4 obowiązującej ustawy organem, do którego wyáącznej kompetencji naleĪy
ww. wybór jest rada. Oznacza to, Īe to rada, która odzwierciedla trójsektorowoĞü
LGD, a nie zarząd, jest gáównym oĞrodkiem podejmującym decyzje w zakresie
wydatkowania Ğrodków finansowych LGD utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziaáem Ğrodków
Europejskiego

Funduszu

Rolnego

na

rzecz

Rozwoju

Obszarów

Wiejskich.

Analogiczne rozwiązania obowiązują w odniesieniu do LGD, które zostaáy utworzone
na podstawie innych przepisów i dziaáają w formie fundacji.
3. Analiza wpáywu na sektor finansów publicznych, w tym na budĪet paĔstwa
oraz budĪety jednostek samorządu terytorialnego – Ĩródáami finansowania
projektowanej ustawy jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (13 230 mln euro w okresie 2007 – 2013) oraz budĪet paĔstwa (ok. 4 000
mln euro w okresie 2007 – 2013). WejĞcie w Īycie projektowanej ustawy nie
spowoduje jednak koniecznoĞci zapewnienia dodatkowych Ğrodków z budĪetu
19

paĔstwa.
4. Rynek pracy – wejĞcie w Īycie projektowanej ustawy bĊdzie miaáo pozytywny
wpáyw na rynek pracy, poprzez m.in. zapewnienie dodatkowego dochodu
beneficjentom

programu

rozwoju

obszarów

wiejskich,

w szczególnoĞci

zaĞ

producentom rolnym oraz mieszkaĔcom wsi. DziĊki usprawnieniom wprowadzonym
do systemu wdroĪeniowego, a w szczególnoĞci kontrolno - nadzorczego nastąpiü
moĪe wydatne zwiĊkszenie wymiaru Ğrodków naleĪnie przyznanych. W szerokiej
perspektywie wejĞcie w Īycie projektowanej ustawy przyczyni siĊ do poprawy
sytuacji dochodowej sektora rolnego, co poprzez synergiĊ, moĪe uáatwiü pozyskanie
Ğrodków finansowych z innych Ĩródeá i co za tym idzie - utworzenie nowych miejsc
pracy na obszarach wiejskich.
5. KonkurencyjnoĞü gospodarki i przedsiĊbiorczoĞü, w tym funkcjonowanie
przedsiĊbiorstw – wejĞcie w Īycie projektowanej ustawy bĊdzie miaáo pozytywny
wpáyw na konkurencyjnoĞü polskiego rolnictwa oraz funkcjonowanie przedsiĊbiorstw
na wspólnym rynku Unii Europejskiej poprzez poprawĊ sytuacji dochodowej sektora
rolnego. WejĞcie w Īycie projektowanej ustawy umoĪliwi przede wszystkim peániejsze
dostosowanie i zmodernizowanie gospodarstw rolnych oraz zakáadów przetwórczych
do wymogów Unii Europejskiej oraz korzystnie wpáynie na jakoĞü Īycia i sytuacjĊ
dochodową producentów rolnych oraz mieszkaĔców wsi.
6. Sytuacja i rozwój regionalny – wejĞcie w Īycie projektowanej ustawy bĊdzie w
sposób poĞredni korzystnie wpáywaáo na rozwój regionalny Rzeczypospolitej Polskiej,
ze wzglĊdu na planowane wprowadzenie korzystnych rozwiązaĔ wdroĪeniowych.
Projektowane rozwiązania, pomimo, Īe program rozwoju obszarów wiejskich ma
charakter horyzontalny, ze wzglĊdu na szeroki wachlarz dziaáaĔ pozwolą na
peániejsze skorzystanie z instrumentów, których znaczenie jest najwiĊksze
w poszczególnych regionach.
7. Konsultacje spoáeczne – projekt ustawy zostaá przekazany do zaopiniowania do
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Sekretariatu Rolnictwa
Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoĞü”; NiezaleĪnego Samorządnego Związku
Zawodowego

Rolników

Indywidualnych

„SolidarnoĞü”,

Związku

Zawodowego

Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowego Związku Rolników, Kóáek i Organizacji
Rolniczych, Federacji Związków Pracodawców – DzierĪawców i WáaĞcicieli Rolnych,
Związku Zawodowego Centrum Narodowe Máodych Rolników, Federacji BranĪowych
Związków Producentów Rolnych, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Izby
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Gospodarczej, Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego oraz Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich, Krajowej Rada Spóádzielczej, Związek Zawodowy Rolników
„Ojczyzna”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i
Organizacji Rolniczych, Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”,
Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP.
W ramach konsultacji spoáecznych uwag do projektu ustawy nie zgáoszono.

Opracowano w Departamencie
Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Za zgodnoĞü pod wzglĊdem
prawnym i redakcyjnym:
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