Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia ………………………. 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóáowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaáania „Odnowa i rozwój wsi”
objĊtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

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 (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza siĊ,
co nastĊpuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008
r. w sprawie szczegóáowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach dziaáania „Odnowa i rozwój wsi” objĊtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220) wprowadza siĊ nastĊpujące
zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) koĞcioáowi lub innemu związkowi wyznaniowemu na operacje, w ramach
których są ponoszone koszty okreĞlone w § 4 w ust. 1 pkt 5,12 i 14 - 16;”;

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 dodaje siĊ lit. d w brzmieniu:
„d) z krajowych Ğrodków publicznych bĊdących w dyspozycji ministra
wáaĞciwego do spraw sportu i turystyki;”;

3) w § 4 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dziaáem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegóáowego zakresu dziaáania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
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„3) budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, z wyáączeniem
sal sportowych sáuĪących wyáącznie szkoáom lub przedszkolom, ĞcieĪek
rowerowych,

szlaków

pieszych,

placów

zabaw,

miejsc

rekreacji,

przeznaczonych do uĪytku publicznego;”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) odnawiania elewacji zewnĊtrznych i dachów w budynkach architektury
sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objĊtych wojewódzką ewidencją
zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;”,

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) zakupu materiaáu siewnego lub nasadzeniowego roĞlin wieloletnich –
w zakresie koniecznym do realizacji operacji;”;

4) w § 10 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy, lub rady osiedla w sprawie przyjĊcia
planu odnowy miejscowoĞci podjĊtą dla kaĪdej miejscowoĞci, w której bĊdzie
realizowana operacja, a w przypadku gdy w danej miejscowoĞci nie zostaáa
powoáana rada dzielnicy lub rada osiedla – rady gminy;”,

5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowy są zawierane w kolejnoĞci wynikającej z listy operacji, o której mowa
w § 13 ust. 6, w ramach dostĊpnych Ğrodków w danym roku w tym
województwie.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Īycie z dniem ogáoszenia.
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegóáowych warunków i trybu udzielania pomocy
w ramach dziaáania „Odnowa i rozwój wsi” objĊtego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 ma przede wszystkim na celu umoĪliwienie
beneficjentom dziaáania „Odnowa i rozwój wsi” korzystania ze Ğrodków bĊdących
w dyspozycji ministra wáaĞciwego do spraw sportu i turystyki na wspóáfinansowanie
operacji realizowanych w ramach przedmiotowego dziaáania. Dlatego teĪ w § 3 w ust.
1 pkt 1 obowiązującego rozporządzenia wprowadzono dodatkowy przepis.
Zmiana zaproponowana w § 2 w pkt 3 polega na umoĪliwieniu koĞcioáom
i innym związkom wyznaniowym refundacji kosztów zakupu materiaáu siewnego
lub nasadzeniowego roĞlin wieloletnich w zakresie koniecznym do realizacji operacji.
Ze wzglĊdu na to, Īe koĞcioáy i inne związki wyznaniowe mogą realizowaü operacje
związane z ksztaátowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb

mieszkaĔców,

sprzyjających

nawiązywaniu

kontaktów

spoáecznych,

ze wzglĊdu na ich poáoĪenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, w szczególnoĞci
poprzez odnawianie lub budowĊ placów parkingowych, chodników lub oĞwietlenia
ulicznego, uzasadnione jest, aby mogáy dokonywaü zakupu materiaáu siewnego
lub nasadzeniowego roĞlin wieloletnich w ramach kosztów kwalifikowalnych.
Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w § 4 w ust. 1 pkt 3, 12, 14,
obowiązującego rozporządzenia polegające na doprecyzowaniu zakresu kosztów
kwalifikowalnych operacji. Polegają one na:
- wyáączeniu budowy, przebudowy lub remontu sal sportowych sáuĪących wyáącznie
szkoáom lub przedszkolom, poniewaĪ intencją przepisu jest budowa obiektów
sportowych

powszechnie

dostĊpnych

i

sáuĪących

wszystkim

mieszkaĔcom

miejscowoĞci (§ 4 w ust. 1 pkt 3),
- stylistycznej korekcie przepisu (§ 4 w ust. 1 pkt 12),
- doprecyzowaniu przepisu, Īe zakup materiaáu siewnego lub nasadzeniowego roĞlin
wieloletnich moĪe byü kosztem kwalifikowalnym, w przypadku gdy jest konieczny
do realizacji operacji.
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Zmiana w § 10 w ust. 2 pkt 2 lit. a obowiązującego rozporządzenia pozwala
na podejmowanie uchwaáy w sprawie przyjĊcia planu odnowy miejscowoĞci radzie
gminy, w przypadku gdy na terenie gminy nie zostaáy utworzone soáectwa i nie ma
moĪliwoĞci zwoáania zebrania wiejskiego.
Ponadto projektowane rozporządzenie wprowadza zmianĊ w § 14 ust.
2 polegającą na dostosowaniu przepisu rozporządzenia do przepisów ustawy 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), zgodnie z którymi beneficjent zawiera umowĊ z samorządem
województwa. Dlatego teĪ, usuniĊty zostaá przepis okreĞlający, Īe umowy
są zawierane przez wáaĞciwy organ samorządu województwa.
W związku z bliskim terminem rozpoczĊcia naboru wniosków o przyznanie
pomocy,

planowanym

na

przeáom

maja

i

czerwca

br.

proponuje

siĊ,

aby projektowane rozporządzenie weszáo w Īycie z dniem ogáoszenia. W związku
ze spodziewanym duĪym zainteresowaniem omawianym dziaáaniem PROW oraz
mając na wzglĊdzie interes wszystkich potencjalnych beneficjentów, wejĞcie w Īycie
projektowanego rozporządzenia z dniem ogáoszenia nie stoi w sprzecznoĞci
z zasadami demokratycznego paĔstwa prawnego.
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, w związku
z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
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).
Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaáalnoĞci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), projekt rozporządzenia
zostaá zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. ĩaden podmiot nie zgáosiá zainteresowania pracami nad projektem
w trybie art. 7 wyĪej wymienionej ustawy.
Rozporządzenie znajduje siĊ w Programie prac legislacyjnych Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziaáuje projektowane rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie dotyczy potencjalnych beneficjentów dziaáania
„Odnowa i rozwój wsi”: gminy, instytucji kultury, dla której organizatorem jest
jednostka samorządu terytorialnego, koĞcioáa lub innego związku wyznaniowego,
organizacji

pozarządowej

mającej

status

organizacji

poĪytku

publicznego

(w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaáalnoĞci poĪytku publicznego
i wolontariacie).
2. Wpáyw projektowanego rozporządzenia na sektor finansów publicznych,
w tym budĪet paĔstwa i budĪety jednostek samorządu terytorialnego
WejĞcie w Īycie rozporządzenia nie spowoduje zwiĊkszenia wydatków
budĪetu paĔstwa związanych z koniecznoĞcią wspóáfinansowania tego dziaáania
przez budĪet krajowy.
W przypadku beneficjentów: gminy oraz instytucji kultury, dla której
organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, co najmniej 25% Ğrodków
finansowych na realizacjĊ operacji pochodzi z budĪetu jednostek samorządu
terytorialnego.
BudĪet dziaáania zostaá okreĞlony w przyjĊtym przez KomisjĊ Europejską
PROW na lata 2007-2013. Wydatki budĪetowe na realizacjĊ dziaáania zostaną
zaplanowane w ustawach budĪetowych na kolejne lata.
3. Wpáyw projektowanego rozporządzenia na rynek pracy
Rozporządzenie bĊdzie miaáo pozytywny wpáyw na rynek pracy, poniewaĪ
przyczyni siĊ do wzrostu atrakcyjnoĞci inwestycyjnej obszarów wiejskich.
4. Wpáyw projektowanego rozporządzenia na konkurencyjnoĞü gospodarki
i przedsiĊbiorczoĞü, w tym na funkcjonowanie przedsiĊbiorstw
Rozporządzenie nie bĊdzie miaáo wpáywu na konkurencyjnoĞü gospodarki
i przedsiĊbiorczoĞü, w tym na funkcjonowanie przedsiĊbiorstw.
5. Wpáyw projektowanego rozporządzenia na sytuacjĊ i rozwój regionalny
WejĞcie w Īycie rozporządzenia bĊdzie miaáo pozytywny wpáyw na sytuacjĊ i
rozwój regionalny. Realizacja dziaáania stworzy warunki dla zrównowaĪonego
rozwoju spoáeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
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6. Konsultacje spoáeczne
Projekt rozporządzenia zostaá wysáany do:
1) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
2) Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoĞü”;
3) NiezaleĪnego

Samorządnego

Związku

Zawodowego

Rolników

Indywidualnych „SolidarnoĞü”;
4) Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”;
5) Krajowego Związku Rolników, Kóáek i Organizacji Rolniczych;
6) Federacji Związków Pracodawców – DzierĪawców i WáaĞcicieli Rolnych;
7) Związku Zawodowego Centrum Narodowe Máodych Rolników;
8) Federacji BranĪowych Związków Producentów Rolnych;
9) Krajowej Rady Izb Rolniczych;
10) Krajowej Izby Gospodarczej, Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego;
11) Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”;
12) Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;
13) Krajowej Rady Spóádzielczej;
14) Ogólnopolskiego

Porozumienia

Związków

Zawodowych

Rolników

i Organizacji Rolniczych;
15) Związku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”;
16) Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP;
17) Forum Związków Zawodowych;
18) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych;
19) Konfederacji Pracodawców Polskich;
20) Związku Rzemiosáa Polskiego;
21) Business Centre Club
Projekt rozporządzenia zostaá równieĪ przesáany do zaopiniowania do Rady
DziaáalnoĞci PoĪytku Publicznego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego.
Opracowano w Departamencie
Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Akceptowaá:
Za zgodnoĞü pod wzglĊdem
prawnym i redakcyjnym:
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