W dniu 27 lipca 2015 roku odbyło się pierwsze w V kadencji zebranie Rady
Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Bydgoszczy.
Obrady prowadził Pan Wojciech Mojzesowicz, Przewodniczący Rady
Powiatowej KPIR w Bydgoszczy.
W zebraniu uczestniczyła Pani Ewa Mes, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan
Andrzej Baranowski, Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego i Pan Tadeusz Ziółkowski, Wiceprezes Zarządu KPIR.
Pan Wojciech Mojzesowicz poinformował radnych o wyborze Zarządu KPIR,
Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych i Komisji Rewizyjnej KPIR.
Walne Zgromadzenie wybrało Pana Ryszarda Kierzka na prezesa, Pana Tadeusza
Ziółkowskiego na wiceprezesa oraz Panów: Sławomira Kowalewskiego, Stanisława
Sekleckiego i Mirosława Smaruja na członków Zarządu KPIR. Delegatem do KRIR
został wybrany Pan Marek Borowski.
Nasi radni zapoznali się z treścią trzech pism skierowanych do Pani Premier i
do Pani Wojewody o podjęcie działań ograniczających skutki suszy w rolnictwie i
uruchamiających pomoc poszkodowanym gospodarstwom. Pan przewodniczący
przypomniał treść 10 wniosków jakie sformułowane zostały przez związki zawodowe
i rolników z grup producenckich z Wtelna (załącznik). Postulaty te były omawiane na
posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 23.07.2015 r.
Odpowiedzi na nie udzielił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W obradach komisji sejmowej uczestniczył Pan W. Mojzesowicz i dwóch
przedstawicieli związków zawodowych rolników z naszego województwa. Pan
przewodniczący wyraził zaniepokojenie i ubolewanie z powodu braku tam
przedstawiciela KRIR, który reprezentowałby nasze województwo. Czy wynika to z
braku zaproszenia na obrady czy z zaniechania obowiązku członków KRIR?
Niewystarczające jest pisanie wniosków, potrzeba fizycznego dopilnowania ich
realizacji przez instytucje decyzyjne. Pan W. Mojzesowicz ocenił pozytywnie
zainteresowanie się Pani Wojewody sytuacją rolnictwa naszego województwa i
przekazywanie władzom centralnym informacji o jego problemach.
Problemy związane z suszą omawiane były na kolejnym posiedzeniu sejmowej
komisji rolnictwa w dniu 4 sierpnia 2015 roku, w którym uczestniczył również Pan
Tadeusz Ziółkowski, wiceprezes KPIR.
W dyskusji nad tymi zagadnieniami zwrócono uwagę ( G. Kozioł, gm. Sicienko, A.
Barczyński, gm. Dąbrowa Ch. ), że mimo zaleceń Pani Wojewody, niektóre komisje
nie dokonują szacunku strat na całej powierzchni gospodarstwa i nie sporządzają
protokółów strat gdy są one niższe niż 30%. Ponadto większość rolników
poszkodowanych nie będzie korzystać z kredytów preferencyjnych, gdyż banki
żądają bardzo wysokich marż i zabezpieczeń.
Zwrócono również uwagę, że określanie przez IUNG stopnia suszy jest
niemiarodajne przy tak małej ilości punktów pomiarów meteorologicznych.
Po przedstawieniu przez Pana Tadeusza Ziółkowskiego informacji o bieżącej
działalności Zarządu KPIR – wybory w Izbie, postulaty i wnioski dotyczące pomocy
poszkodowanym rolnikom przez suszę, zwiększenie środków PROW i zmiana ich
alokacji na poszczególne działania, zwłaszcza na rozwój polskiej hodowli trzody

chlewnej, pomoc prawna – przewodniczący W. Mojzesowicz zgłosił następujący
wniosek: Izba musi zwiększyć bezpłatną pomoc prawną dla rolników i mieszkańców
wsi. Dlatego na pełnym etacie powinno pracować w Izbie czterech prawników.
Powinni oni pełnić dyżury w poszczególnych biurach rad powiatowych Izby co
najmniej jeden raz w tygodniu w określonym czasie.
Aktualnie, informacje o miejscu i czasie pracy a także o sposobach kontaktowania się
z prawnikami Izby powinny być wywieszone we wszystkich urzędach gmin i na
naszej stronie internetowej.
Następny wniosek: RP Bydgoszcz chciałaby zapoznać się z projektem budżetu KPIR
i dlatego prosi o udostępnienie go radnym oraz umieszczenie na stronie internetowej.
Kolejny wniosek: prosimy o udostępnienie danych o wysokości 2% odpisu od
podatku rolnego na rzecz KPIR w województwie i z poszczególnych gmin powiatu
bydgoskiego. Widzimy potrzebę zwiększenia aktywności rad powiatowych między
innymi poprzez zwiększenie ich samodzielności finansowej.
Pan M. Pałczyński zwrócił uwagę, że ogłoszono już termin naboru wniosków na
działanie „Młody rolnik” a brakuje rozporządzenia wykonawczego. Nie znamy
szczegółowych warunków niezbędnych do złożenia wniosku.
Pan S. Marszelski wskazał na potrzebę uzyskania informacji na jakim etapie
legislacyjnym znajdują się kolejne działania PROW.
Przewodniczący zachęca do udziału w dożynkach gminnych i powiatowych a
zwłaszcza w dożynkach chłopskich.
Rada wybrała Panią Marzenę Kuczkowską do branżowej Komisji ds
Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi, a Pana Mieczysława Pałczyńskiego do Komisji
ds Produkcji, Rynku Rolnego i Ekonomiki.

