Zgłoszone wnioski podczas posiedzenia Rady Powiatowej w Golubiu Dobrzyniu 27.08.2015
Wniosek Pana Piotra Wolskiego Wójta Gminy Radomin
-aby to Izba Rolnicza była instytucją która powołuje komisje suszowe
Wniosek Pani Edyty Jasińskiej Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i
Ewidencji Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie
-komisje powołane przez Wojewodę bazują głównie na pracy pracowników z jednostek samorządu
terytorialnego. Jednostki te chcą pomagać rolnikom i nie mają na celu pozostawienia ich samych sobie
ale można zaobserwować że w ostatnich latach z szacowaniem strat jest coraz więcej obowiązków,
począwszy od samego wydrukowania , rozdania druków po finalny zbiorczy raport który gotowy
otrzymują służby Wojewody. Wprowadzenie danych jest skomplikowane i pracochłonne. Należałoby
zwrócić uwagę aby część prac przejęli pracownicy wojewody .Dodatkowym utrudnieniem jest żądanie
danych z godziny na godzinę.
Pozostałe wnioski Członków RP KPIR
Pan Ryszard Świętalski
-aby również objąć dopłatą materiał hodowlany np. uwzględniając to w pomocy de minimis
- związku z tym że nie ma obowiązku ubezpieczania upraw od zdarzeń pogodowych a oferowana
pomoc przez Państwo Polskie w wyniku wystąpienia suszy będzie obowiązywać w szczególności
rolników którzy choćby w części ubezpieczyli swoje uprawy wnioskuje się aby pomoc była przyznana
taka sama dla wszystkich poszkodowanych bez względu na to czy uprawy były ubezpieczone czy też
nie.
Pan Zdzisław Oskroba
-związku z tym że susza dotknęła wszystkie uprawy rolnicze komisja suszowa powinna wziąć pod
uwagę wszystkie uprawy rolnicze zgłoszone prze rolnika we wniosku o płatności bezpośrednie do
ARiMR a nie tylko uprawy wskazane przez Instytut Uprawy i Gleboznawstwa w Puławach zgodnie z
wymogami obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( opracowane na podstawie
klimatycznego bilansu wodnego).
Pan Wojciech Boniecki
- wnioskuje aby zmienić sposób obliczania poziomu strat spowodowanych w gospodarstwie przez
czynniki atmosferyczne. Przy ocenie nie powinny być brane pod uwagę przychody z produkcji
zwierzęcej.
Radni Powiatowi składają wniosek aby Radca Prawny z KPIR w Przysieku wydał opinię od strony
prawnej dotyczącą zasadności i wysokości pobierania opłaty targowej w Mieście Golub Dobrzyń w
szczególności na posesji prywatnej.
Wszystkie wnioski poddano pod głosowanie i przegłosowano jednogłośnie.

