Protokół nr1/15
Z posiedzenia Członków Rady Powiatowej KPIR w Nakle nad Notecią w dniu
24.09.15.

Dnia 24 września 2015r. o godz.9:00 w Centrum Edukacyjno-Kulturalym w
Trzeciewnicy odbyło się posiedzenie Członków Rady Powiatowej KPIR.
Przewodniczący RP Pan Przemysław Leppert przywitał zebranych delegatów oraz
zaproszonych gości i przedstawił porządek posiedzenia. Następnie zwrócił się z
zapytaniem do delegatów, czy są jakieś uwagi lub propozycje do przedstawionego
porządku. Ze strony uczestników spotkania nie skierowano żadnych uwag do
przedstawionego porządku spotkania. Porządek zaproponowany przez Przewodniczącego
przegłosowano. Osiem osób było za. Dalsza część posiedzenia odbywała się wg
następującego porządku obrad.
Proponowany porządek obrad :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Nowe zasady obrotu ziemią - Prezes KPIR Pan Ryszard Kierzek .
Premia dla Młodych Rolników z PROW 2014-2020 i
Płatności bezpośrednie w roku 2015 – podstawowe informacje przedstawi
kierownik powiatowego biura ARiMR w Nakle nad Notecią Pan Adam Krasicki.
Informacje o pracach Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie – kierownik
biura w Nakle nad Notecią Pan Zdzisław Żygas.
Wybór przedstawiciela rad powiatowych do komisji Restrukturyzacji i
Modernizacji Wsi.
Wolne wnioski. Dyskusja.
Zakończenie obrad.

Jako pierwszy głos zabrał kierownik ARiMR pan Adam Krasicki. Omówił proces
realizacji wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Ten rok jest wyjątkowy pod każdym względem: warunki klimatyczne , susza, nowy
budżet 2014-2020 jak i również nowy system informatyczny, który wdrażamy. To
wszystko złożyło się na to, że jest trudniej ale po woli realizujemy program, który
ARiMR założyła.
Młody Rolnik - stare działanie w nowym wydaniu jest b. wymagający. Spodziewaliśmy
się więcej chętnych, na spotkaniu informacyjnym było 20 osób. Natomiast wpłynęło do
nas 13 wniosków w tym jeden niekompletny bez biznes planu. Pozostałe wnioski mają

biznes plany dobrze sporządzone. Termin naboru został zakończony .Obecnie liczymy
punkty. Wszystkie wnioski będą podlegały kontroli na miejscu w celu weryfikacji
punktów. Następnie zgodnie z harmonogramem będzie tworzona lista wojewódzka.
Myślę ,że w miesiącach styczeń , luty będą decyzje. W województwie przyjęto ok.200
wniosków. Następny temat to susza. Pani Wojewoda zaleciła gminie, aby powołały
komisje i oczekujemy teraz od komisji na zakończenie działania i protokoły .Rolnik
zgłosi się do nas wypełni wniosek i złoży go. Na dzień dzisiejszy złożono 82 wnioski.
Spośród nich, 32 osoby potwierdziły ubezpieczenie co najmniej 50% zasiewów. Oni
wnioskują o pełną stawkę. Natomiast 50 wniosków nie ma pełnego ubezpieczenia. Kwota
jaka wynika z tych wniosków złożonych tj.998 tys. zł po weryfikacji ,czyli po obniżkach
to jest kwota 730tys. zł. Myślę że w naszym powiecie będzie obniżka kwoty nie
wystarczy dla wszystkich rolników. Więc nie będzie to kwota 400zł.
Czy to odszkodowanie wchodzi w de minimis? - zapytał pan Młodecki
-Nie. Jest to z puli Ministra na kataklizmy. Jeśli chodzi o łąki. Łąk się nie ubezpiecza. I
rolnicy otrzymają 100% pomocy bez ubezpieczenia.
Odnośnie produkcji zwierzęcej, we wniosku jak jest? - zapytał Pan Przewodniczący. –
Produkcja zwierzęca ma wpływ na uzyskanie strat w wysokości ponad 30%.
Następnie zabrała głos Pani Mnichowska. Ja pracuję w komisji, mamy w tej
chwili czwarty raz zmienione zasady od wojewody oceny gospodarstw. Pierwszy raz
mieliśmy oceniać gospodarstwa na klasie IV,III itd. Następnie dostaliśmy od Wojewody
wskazówki, że mamy oceniać tylko ( podaje dla przykładu ) gospodarstwa, które mają na
klasie VI sady. PYTAM? Kto sadzi sady naVI klasie . NIE MA.W związku z tym
wszyscy sadownicy w gminie Nakło są odrzuceni. Teraz rolnicy składają wnioski, którzy
mają kukurydzę. Ogólnie 158 gospodarstw na naszej gminie spisaliśmy i oceniliśmy,
jako komisja. Tydzień temu dostałam osobiście zawiadomienie od Wojewody , że mamy
ocenić jeszcze wnioski pod względem składu mechanicznego gleby. Co to znaczy!?My
musimy na mapie glebowej naszego województwa ocenić jak wygląda odkrywka
glebowa na kl. V i VI.
Cały ciężar oceny suszy spadł na komisje. -powiedział kierownik ARiMR. My jako
Agencja jesteśmy tym ostatnim elementem i na podstawie protokołu komisji wypłacamy
pieniądze. Wypłacamy odszkodowanie do całych działek. Jeżeli komisja oceni że na
działce 5ha na 2ha nie ma strat , to my i tak zapłacimy odszkodowanie za całą działke.
Płatności obszarowe zaczynamy realizować od 1 grudnia i będą wypłacane zaliczki .
Tak zadecydowała centrala.
ONW - termin wydania decyzji od 16 października i w tym terminie na pewno
zrealizujemy te wnioski.
Jako kolejny zabrał głos prezes Pan Ryszard Kierzek. Od 1 stycznia wchodzą
poważne ograniczenia w obrocie ziemią. Ziemia rolna będzie sprzedawana za cenę ,
która jest oszacowana i komisja 5-osobowa Bedzie decydować o nabywcy na ziemie.W
każdej komisji będzie przedstawiciel Izby Rolniczej. Przedstawiciel będzie miał status
urzędnika. Na danym terenie będzie zasiadał w komisji przedstawiciel gminy,
przedstawiciel Izby Rolniczej, przedstawiciel dwóch organizacji rolniczych i
przedstawiciel Agencji .Komisja będzie decydować o sprzedaży, tracą uprawnienia do
prawa pierwszeństwa zakupu spadkobiercy. Pierwszeństwo zakupu przysługuje
dzierżawcy ziemi, a dopiero gdy dzierżawca odmówi zakupu ziemi ,to ziemia idzie do
sprzedaży. Do sprzedaży bez przetargowej. Są przyjęte kryteria do zakupu ziemi. Przede

wszystkim decyduje bliskość, sąsiedztwo z tą ziemią. Może być sytuacja taka przy
obrocie prywatnym, że ktoś znajdzie kupca oddalonego np. 5km, a nie chce sprzedać
sąsiadowi. Po prostu w myśl tych zasad po tej cenie który podpisał w akcie notarialnym
warunkowym. Komisja dokona przydziału tej ziemi i jeśli sąsiad wyrazi chęć kupna to
nabędzie ziemię. Co za tym idzie Agencja Nieruchomości często będzie musiała
dokonywać odkupu ziemi. I jest zapisane w ustawie jednoznacznie, że Agencja nie ma
być dostarczycielem pieniędzy do budżetu tylko ma kształtować ustrój rolny. Co za tym
idzie jest możliwość kupna przez Agencje drożej ziemi i taniej ją sprzedać. Bo do tej
pory taka rzecz jest niemożliwa. A w tej chwili Agencja będzie mogła w uzasadnionych
przypadkach odkupić nieruchomość, za droższe pieniądze podzielić i sprzedać nawet ze
stratą. W związku z tym odpowiedzialność za transakcje jest olbrzymia. W między czasie
do 1 stycznia obowiązuje zupełnie inna zasada sprzedaży ziemi z zasobów Agencji
Nieruchomości. Prawo nabycia ma spadkobierca następnie dzierżawca i ewentualnie w
drodze przetargu można wybrać oferenta. Doszło do podpisania porozumienia Izb
Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych i określiliśmy zasady
ofertowego przetargu sprzedaży ofertowej ziemi. Do końca grudnia jeśli trzech rolników
wystąpi do Zarządu Izby Rolniczej o przetarg ofertowy to z miejsca Izba Rolnicza
oblicowuje Agencje do przeprowadzenia przetargu ofertowego. I żadnego wpływu nie
ma cena.
30% punktów jest za bliskość od położenia gospodarstwa
20% punktów jest za powierzchnie gospodarstwa
20% punktów jest przyjęte za wielkość gospodarstwa chodzi o to by na jednym przetargu
jeden nie kupił wszystkich działek
20% za produkcje zwierzęcą i jest premia punktowa jeszcze za młodego rolnika.W
związku z tym cena nie odgrywa żadnej roli. To jest przymiarka do tego by zatrzymać
absurdalne ceny sprzedaży ziemi.
Następnie zabrał głos Pan Zdzisław Żygas kierownik Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Nakle.
Na powiatowy zespół składa się 7 osób. Pani Henryka Tracz odchodzi na emeryturę.
W jej miejsce zostanie zatrudniona inna osoba.
Od początku roku przeprowadziliśmy 22 szkolenia.
W ramach projektów część etatów jest dofinansowana. sztandarowym projektem jest
prowadzenie rachunkowości rolnej. W 70 gospodarstwach na terenie naszego powiatu
nadzorujemy zapisy dotyczące zdarzeń gospodarskich. Taki program nazywa się FADN.
Na zlecenie Unii Europejskiej monitorowane jest to co dzieje się w tych gospodarstwach
rolnych. Sześciu doradców w ramach tego programu ma dofinansowanie do części etatu.
W czerwcu tego roku skończył się projekt z Ministerstwa Rolnictwa,, Pomoc techniczna
do spraw PROW 2007-2013“.W ramach tego projektu również dwie osoby z naszego
powiatu miały część etatu wynagrodzone z tego projektu. Wykonujemy ponad 1000
usług bezpłatnych w różnym zakresie wypełniania różnych wniosków. W styczniu
zakończył się projekt szkoleń chemizacyjnych w ramach tego projektu 110 osób uzyskało
bezpłatne uprawnienia do pracy z opryskiwaczem.
Zakończył się w marcu projekt orientacji zawodowej w ramach tego projektu również
dwóch pracowników uczestniczyło w nim przewinęło się przez nasze biuro dużo osób.

Jeśli chodzi o działalność usługową to powiatowy zespół wykonał ponad 1100różnego
rodzaju usług. W tym wnioski obszarowe 669,rolnośrodowiskowe 80,plany rolno–
środowiskowe , wykonaliśmy pomiary pól. Rozliczamy też rachunkowość VAT dla 22
gospodarstw.
Teraz ośrodek przymierza się do siedmiu różnych projektów na pozyskanie nowych
środków.
Do komisji ds. Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi został wybrany Pan Grzegorz
Kobierowski.
Na zakończenie prowadzący Przemysław Leppert ogłosił wyczerpanie porządku
obrad, podziękował wszystkim obecnym za przedstawioną problematykę ,za aktywność
podczas spotkania i zaprosił wszystkich obecnych na kolejne spotkanie RP KPIR, które
odbędzie się w Sadkach.

