Protokół nr 1/15
z posiedzenia członków Rady Powiatowej KPIR w Tucholi
w dniu 20.07.2015 r.
Posiedzenie, które odbyło w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tucholi
prowadziła przewodnicząca obrad, Gizela Jączyńska według następującego porządku:
1. Ocena skutków suszy w poszczególnych gminach powiatu tucholskiego.
2. Informacja o bieżących oraz planowanych działaniach ARiMR w tym Biura
Powiatowego w Tucholi.
3. Przedstawienie wyników wyborów do władz Izby oraz innych omawianych spraw
podczas I Walnego Zjazdu Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
kadencji 2015-2019.
4. Sprawy bieżące Izby, wsi i rolnictwa.

Ad 1. Podczas poniedziałkowego posiedzenia prowadząca spotkanie Gizela Jączyńska
poprosiła delegatów z poszczególnych gmin o krótkie sprawozdania dotyczące skutków suszy
w powiecie tucholskim.
Jako pierwsza Danuta Lutoborska poinformowała, że do Urzędu Gminy Gostycyn z
prośbą o szacowanie strat do 17 lipca spłynęło 78 wniosków. Stwierdziła, ze komisje zostały
zbyt późno powołane. Jęczmienie ozime są już skoszone, a rolnicy są w przededniu
rozpoczęcia żniw. Nie była też zadowolona z formy oferowanej pomocy, a mianowicie z
możliwości zaciągania kredytu.
- To żadna pomoc – mówiła. – To jedynie możliwość zaciągania kolejnego
zobowiązania.
Antoni Lewandowski podjął temat procedur, a ściśle mówiąc szacowania strat na
glebach klas 5 i 6.
- Na każdej ziemi są szkody, nie tylko na glebach 5 i 6 klasy. Nie zgadzam się tez z
tym, że użytki zielone nie podlegają szacowaniu strat – przyznał Lewandowski.
Za nonsens uznał również to, ze w przypadku starań o zapomogę pod uwagę będą
brane przychody z uprawy roślinnej i produkcji zwierzęcej. Dlatego posiadacze licznych stad
świń i czy krów na pieniądze za zmarnowane zboża jare nie mają co liczyć.
Marek Borowski poruszył ważną kwestię - zmieniających się wytycznych. - Inne były
w czerwcu, inne są teraz przyznał .
Sugerował, by nie kierować się nimi i przygotować protokoły dla każdego, kto złożył
wniosek o szacowanie strat. Zdaniem Borowskiego nigdy nie wiadomo, kiedy protokoły i
oświadczenia rolników się przydadzą. Wspomniał o tym również Marek Wilkowski. W
swoim wystąpieniu poszedł tez nieco dalej. Mówił o nastrojach wśród rolników, o tym, jak są
zniesmaczeni traktowaniem ich przez rząd.

-Wielu twierdzi, że nie będą się bawić w szacowanie strat, bo to i tak nic nie daje.
Politycy robią szum i nic więcej – wyjaśniał. Rolników, którzy w naszej gminie być może
otrzymają jakąś pomoc, będę mógł policzyć na palcach jednej ręki.
Wilkowski wspomniał też o innej ważnej rzeczy. O ubezpieczeniach.
- Rolnik musi posiadać ubezpieczenie minimum 50% upraw, by otrzymać kredyt –
zauważył.
Na temat sytuacji śliwickich rolników mówił Zbigniew Marach. Tłumaczył, że susza
właśnie w tej gminie poczyniła szkody, których nie można naprawić.
- Pola wyglądają jak mozaika –mówił. - Nasza gmina nastawiona jest na produkcję
zwierzęcą, a cały areał podporządkowany uprawie roślin na pasze. Niepokoi mnie, co będzie
dalej.
Podobnie wygląda sytuacja w gminie Cekcyn. Tu głos zabrał Władysław Wysokiński.
Delegat nie pozostawił jednak złudzeń. Przytoczył rozmowę z pracownikiem samorządu
województwa.
-Powiedział, że i tak nikt z gminy Cekcyn nie załapie się na wsparcie. O co więc
chodzi ? – pozostawił to pytanie bez odpowiedzi.
Uczestnikom spotkania wnioski nasunęły się same.
- Jest to okres przed wyborczy. Wszyscy chcą pokazać, jak pomagają rolnikom. Robi
się przez to dużo hałasu i nic poza tym. Pieniędzy nie ma i nie będzie kwitowali delegaci.
Ad 2. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z danymi dotyczącymi
przyjmowania wniosków pomocowych na 2015 r. w Tucholskim Biurze Powiatowym. Temat
ten przybliżył kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Edward Mielcarski.
Od dnia 16 marca 2015 r. w Agencji rozpoczęto przyjmowanie wniosków o
przyznanie płatności obszarowych na 2015 r. OB, ONW, PRŚ, oraz płatności rolnośrodowiskowo – klimatycznej, płatności ekologicznej i wypłatę pomocy na zalesianie (PROW
2007-2013). Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2015 r. ( z sankcjami terminowymi
do 10 lipca 2015) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. (ze zmianami) o
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Komisja Europejska zaakceptowała zmianę przepisów w sprawie przedłużenia terminu
składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015. Polska, jako państwo członkowskie
skorzystała z tej możliwości i dokonana została zmiana przepisów prawa krajowego.
Zatem ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2015
upłynął w dniu 10 lipca 2015 r.
Ilość przyjętych do dnia 22.06.2015 r. wniosków o przyznanie płatności kształtuje się
następująco:
- wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej – 2488,
-wnioski o przyznanie płatności z tytułu ONW – 2157,
-wnioski o przyznanie płatności rolno-środowiskowych – 477,
Od dnia 15 czerwca Agencja przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie
gruntów. Wnioski te będzie można składać do dnia 17 sierpnia 2015 r.
Planowany jest w tym roku nabór wniosków o przyznanie pomocy dla młodych
rolników, który zostanie uruchomiony od 20 sierpnia do 2 września.

Ad 3. Przewodniczącą Rady Powiatowej KPIR w Tucholi, Gizela Jączyńska
przedstawiła wyniki wyborów do władz Izby, które odbyły się 2 lipca br. podczas I Walnego
Zjazdu Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej kadencji 2015-2019.
I tak, ponownie na stanowisko prezesa KPIR został wybrany Ryszard Kierzek.
Wiceprezesem KPIR został Tadeusz Ziółkowski.
Członkami zarządu: Mirosław Smaruj, Sławomir Kowalewski oraz Stanisław Seklecki.
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Roman Ciesielski, Stanisław Drogoś, Edward Morawski,
Jacek Nowak oraz Jan Skrzeszewski.
Delegatem do KRIR wybrano Marka Borowskiego.
Mimo, iż było to tylko wyborcze spotkanie delegatów KPIR nowej kadencji nie
zapomniano o dyskusji na temat aktualnych tematów dotyczących rolnictwa. Ten główny to
susza. Postulowano by, wprowadzić na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego klęskę
suszy zaś poziom szkód powstałych w gospodarstwach szacować tylko w odniesieniu do
sektora upraw polowych i nie łączyć z produkcją zwierzęcą. Wystąpiono z postulatem
kadrowego wzmocnienia rad powiatowych KPIR. I jeśli będzie to tylko możliwe KPIR dzięki
tym działaniom znajdzie się jeszcze bliżej kujawsko-pomorskich rolników. Sporo uwag i
kontrowersji wzbudził fakt proponowanych zmian w prawie wodnym, a co za tym idzie
dalszej działalności spółek wodnych. Zawnioskowano, żeby utrzymać status spółek wodnych
na dotychczasowym poziomie. Ponieważ susza uwidoczniła kolejny problem, czyli brak wody
i „stepowienie” pól. Zasugerowano więc, by nasze województwo objąć dofinansowaniem w
działaniach dotyczących małej retencji wodnej. Ostatni wniosek dotyczył przepisów w
programach rolnośrodowiskowych. Korzystający z ich dobrodziejstw rolnicy są jednak
niemile zaskakiwani, gdy podczas trwania takiego programu zachodzą w nich zmiany.
Zawnioskowano by nie zmieniać ustalonych przepisów od początku do końca (okres 5 letni)
obowiązywania funkcjonowania programów rolnośrodowiskowych.
Ad 4. W ostatnim punkcie dotyczącym spraw Izby, wsi i rolnictwa członek zarządu KPIR,
Sławomir Kowalewski podsumował omawiane wcześniej zagadnienia. Zaś delegat Jan Bereda
przeczytał obecnym wypracowane podczas posiedzenia następujące wnioski:
1. Związane z suszą:
- kredyty jako niewystarczająca pomoc dla gospodarstw objętych suszą.
- zbyt późne powoływania suszowych komisji.
-w związku ze zmianami klimatycznymi powodującymi klęski żywiołowe powinno się
przeszkolić ludzi i powołać stałe komisje w gminach do szacowania skutków wywołanych
przez te klęski.
-ponoszenie kosztów funkcjonowania gminnych komisji suszowych przez wojewodę.
-ustalenie stałych wytycznych do szacowania suszy niezależnych od poszczególnych
miesięcy.
-stworzenie rejestru klas ziemi w poszczególnych gminach.
-szacowanie strat powinno być na glebach wszystkich klas, a nie tylko na 5 i 6
-użytki zielone powinny także podlegać procedurze szacowania strat.

-potrzeba uwzględnienia przy szacowaniu suszy także upraw założonych na potrzeby
dywersyfikacji i zazieleniania.
-w przypadku strat produkcji roślinnej nie powinny być brane pod uwagę przychody z
produkcji zwierzęcej.
2. Związane z ubezpieczeniami:
-okres ubezpieczenia w umowach ubezpieczania upraw rolnych powinien obejmować cały rok
kalendarzowy, a nie tylko okres wegetacyjny roślin.
3. Związane z wykształceniem rolniczym:
-wystosowanie pisma do lokalnych szkół rolniczych o umożliwienie uzupełnienia
wykształcenia rolniczego potrzebnego do skorzystania z różnych unijnych programów
pomocowych typu „Młody Rolnik” itp.
4. Różne:
- przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego także do
rzepaku i kukurydzy.
- możliwość umorzenia kary za przekroczenie kwoty mlecznej.
-przywrócenie w działaniach rolno-środowiskowo-klimatycznych pakietu „Ochrona gleb i
wód” w powiecie tucholskim.
-umieszczanie terminów posiedzeń Rady Powiatowej KPIR w Tucholi na stronie internetowej
Izby.
-umieszczenie wypracowanych przez członków Rady Powiatowej KPIR wniosków na stronie
internetowej Izby.
Do protokołu oprócz notatek własnych zostały wykorzystane następujące materiały:
- artykuł Lucyny Zdanowskiej, który ukazał się w 23 lipca br. w Tygodniku Tucholskim.
- pisemna informacja kierownika BP ARiMR w Tucholi, Edwarda Mielcarskiego.
- informacje zawarte na internetowej stronie www.kpir.pl
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