
                                        UCHWAŁA Nr XXVIII/249/2006 
                                        Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
                                               z dnia 29 czerwca 2006 r. 
 
 
w sprawie wyraŜenia poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów i 
Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności 
poprawienia konkursowej metody podziału środków w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
 
 
Na podstawie art.18 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153, 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala co 
następuje : 
 
 
                                                                 § 1 
 
Rada Gminy w Polskiej Cerekwi udziela poparcia dla Stanowiska Prezydentów, Burmistrzów 
i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia 
konkursowej metody podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
                                                                  § 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 
                                                                  § 3 
 
Uchwałę otrzymuje Związek Gmin Śląska Opolskiego. 
 
 
                                                                 § 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Gminy 

Leonard Kasper 
 
 



 
                                                                                 Załącznik do uchwały nr XXVIII/249/2006 
                                                                                  Rady Gminy w Polskiej Cerekwi  
                                                                                  z dnia 29.06.2006 r. 
 
 
 
 
 
 
Stanowisko Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 
maja 2006 r. w sprawie konieczności poprawienia konkursowej metody podziału 
środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego.  
 
 
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Opolszczyzny uczestniczący w 
spotkaniu zorganizowanym przez Związek Gmin Śląska Opolskiego w Opolu z 
dnia 17 maja 2006 r. po zapoznaniu się z wersją 3. wstępnego projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPOWO) na 
lata 2007-2013 i z uwzględnieniem doświadczeń z lat 2004-2006   domagają się, 
aby szybko zostały określone precyzyjne warunki dostępu wnioskodawców do 
poszczególnych działań w projektach RPOWO i jednoznaczne kryteria wyboru 
projektów – umoŜliwiające kaŜdemu wnioskodawcy wyliczenie  naleŜnych 
punktów. Odpowiedzialność za gospodarkę finansami publicznymi wymaga, 
aby kaŜdy samorząd przed złoŜeniem wniosku mógł wyliczyć szanse na 
uzyskanie dofinansowania swojego projektu, a terminy naboru wniosków były 
dostosowane do ustawowych terminów prac nad budŜetami jednostek 
samorządu terytorialnego. Nie moŜna dopuścić do marnowania środków 
publicznych i ludzkiego wysiłku w wyniku źle zorganizowanych i 
przewlekanych procedur konkursów projektów.    


