Protokół
z posiedzenia Rady Powiatowej
Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej w Świeciu
Świecie 10 października 2018 r.
Posiedzenie Rady Powiatowej KPIR w Świeciu otworzył przewodniczący Rady, Pan Krzysztof Burczyński,
witając uczestniczących w spotkaniu delegatów i zaproszonych gości, przedstawiając zebranym główne tezy
programowe i porządek spotkania:
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Otwarcie obrad i powitanie gości.
Działania pomocowe mające na celu ograniczenie skutków suszy
Ograniczenia i obowiązki dla prowadzących działalność rolniczą na terenach objętych OSN
Sprawy organizacyjne RP KPIR w Świeciu-wnioski złożone do Komisji Uchwał i Wniosków
Dyskusja, wolne wnioski.
Zakończenie obrad

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w pierwszym punkcie głos zabrał przedstawiciel świeckiego
Biura Powiatowego ARiMR, Pan Krzysztof Kłopotek, który w swoim wystąpieniu przedstawił zebranym
informację o pomocy oferowanej rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, których
gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.
Pierwotne decyzje ustalające różne terminy składania wniosków dla rolników o różnych poziomach
poniesionych na skutek suszy strat zostały ujednolicone i przesunięte do dnia 31 października.
Ustalona stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych
wynoszących co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy oraz 500 zł do 1 ha
powierzchni upraw, w przypadku szkód powstałych w uprawach rolnych wynoszących co najmniej 30 %
danej uprawy i mniej niż 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy.
Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o
powierzchni upraw, w których te szkody powstały.
Wniosek należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Warunkiem otrzymania pomocy w związku ze szkodami spowodowanymi suszą jest:
- posiadanie numeru identyfikacyjnego zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
- wystąpienie w prowadzonym gospodarstwie rolnym, w 2018 roku, szkody w uprawach rolnych
spowodowanych suszą, a straty obejmują co najmniej 30 % danej uprawy.
Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni
uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.
Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia
szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie
rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.
Warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o pomoc suszową jest posiadanie protokołu oszacowania szkód,
bądź jego kopii, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody, wydany przez
komisję powołaną przez Wojewodę

Uczestnicy spotkania, którzy w większości są przedstawicielami powołanych komisji do oceny strat w wyniku
suszy i reprezentantami Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, zwracali uwagę, że ta formuła powoływania i
pracy komisji jest nie do przyjęcia na dłuższą metę, ponieważ wymaga poświęcenia znacznej ilości czasu na
wykonanie nałożonych na komisję zadań, zaangażowania środków finansowych, gdyż nikt nie zwraca za
dojazdy i używanie własnego środka lokomocji, a ponadto wprowadza rozdźwięk wśród społeczności
wiejskiej, gdyż często oceniani mają poczucie krzywdy w wysokości oceny poniesionych przez nich strat,
których dokonała komisja w której składzie był np. ich sąsiad i często starają się wywrzeć presję na członków
komisji, aby uzyskać wyższą ocenę strat.
Dyskutanci zwracali uwagę na kompletny brak koordynacji działań instytucji, których zadaniem jest szybka i
stosowna reakcja ograniczająca skutki suszy i wspomagająca rolników w ich trudnej sytuacji.
Już kilkakrotnie wnioskowaliśmy o zmianę obecnego systemu oceny zjawisk suszowych, który oparty na
niewielkiej ilości punktów pomiarowych IUNG w terenie, winien zostać zmieniony poprzez zwiększenie ilości
punktów pomiaru, gdyż przy obecnych zmianach klimatycznych i występujących anomaliach często
występują opady punktowe i nie obejmują one całego objętego pomiarem obszaru.
Zdarza się, że opad wystąpi w pobliżu punktu pomiarowego i zostanie zanotowany w określonej wysokości,
podczas gdy na okolicznym obszarze w ogóle nie wystąpi, co zafałszowuje ogólny obraz sytuacji i nie
pozwala dokonać jej rzetelnej oceny.
Rzutuje to także na decyzje podejmowane na wyższych szczeblach i zwiększa ilość pracy w działaniu
komisji, gdyż np. komisja oceniająca straty w roślinach zbożowych i rzepakach nie miała prawa dokonywać
oceny roślin zbieranych później, jak kukurydza i okopowe pomimo ewidentnych oznak suszy na tych
roślinach.
Dopiero następna decyzja, podjęta w ostatnim okresie spowodowała możliwość oceny strat w tych roślinach i
dodatkowo w rzepakach, wykazujących bardzo słabe wschody, co skutkuje ponownym zebraniem się komisji
i ponownymi oględzinami plantacji i oceny strat.
Następnym tematem spotkania były zmiany i ograniczenia w działalności rolniczej, jakie rolnicy naszego
powiatu winni powinni znać i dostosowywać swoje działania rolnicze do zmienionych warunków i wymogów.
Prelegentem omawiającym tą tematykę był Pan Zbigniew Pawłowski, specjalista KPIR w Przysieku.
Wprowadzono na całym obszarze Polski „Program działań mających na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu
zanieczyszczeniu”, który w swoich założeniach ma daleko idącą ochronę wszelkich zasobów wodnych i
poprzez szczegółowe zapisy regulujące gospodarkę rolniczą ma zapobiegać niszczeniu tych zasobów.
Nowy program zawiera:
1. Środki oraz sposoby postępowania w zakresie praktyki rolniczej, w szczególności związanej z
procesami nawożenia i gospodarki nawozami w gospodarstwach;
2.

Sposoby dokumentowania realizacji programu działań;

3.

Harmonogram rzeczowy i czasowy realizacji środków

Założenia wdrażanego programu są bardzo szczegółowe i odnoszą się do całego systemu gospodarowania
nawozami na terenach na których prowadzi się działalność rolniczą, a ich znajomość i przestrzeganie jest
koniecznością dla zachowania czystych i nieskażonych zasobów wodnych.
Program wprowadza ograniczenia rolniczego wykorzystania nawozów, a w tym min:
- sposoby i warunki nawożenia gleb zamarzniętych zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych
śniegiem,
- stosowanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu,

- wskazuje się okresy , w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów, oraz dawki nawozów i
sposobów nawożenia,
- określa się warunki, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione,
- określa warunki przechowywania odchodów zwierzęcych, w tym powierzchnie i pojemności urządzeń do
ich przechowywania,
- wprowadza się obowiązek planowania nawożenia azotem poszczególnych roślin
- określa się listę upraw intensywnych,
- wprowadza się obowiązek prowadzenia dokumentacji przez podmioty prowadzące produkcję rolną,
gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta
gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg stanu średniorocznego.
Dokumentacja winna zawierać:
1. plan nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu;
2. ewidencję zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, zawierającej informacje o:
- dacie zastosowania nawozu,
- rodzaju uprawy i pow. tej uprawy, na której jest stosowany nawóz;
- rodzaju stosowanego nawozu;
- zastosowanej dawce nawozu;
- terminie przyorania nawozu naturalnego, w przypadku stosowania tego nawozu na terenie o dużym
nachyleniu
Spełnienie wymogów zawartych w programie wprowadzanym na terenach OSN będzie wymagało
diametralnej zmiany w podejściu do dotychczas obowiązujących zasad, ale szeroka akcja szkoleniowa i
założone cele do osiągnięcia czystości zasobów wodnych wymuszają na nas takie działania.
Jako następny głos zabrał przedstawiciel Starostwa Powiatowego, Przewodniczący Rady Powiatu, Pan
Grzegorz Chmielewski, który w związku z kończącą się kadencją samorządu, w imieniu swoim i Starosty
Świeckiego, złożył zebranym serdeczne podziękowania za doskonałą i owocną współpracę, dobre kontakty i
możliwość stałego uczestniczenia

w pracach Rady Powiatowej KPIR oraz wspólnego rozwiązywania

problemów rolnictwa.
W trakcie dyskusji, jaka rozwinęła się w dalszej części spotkania, zebrani przedstawili propozycje zmian i
ułatwień, które przyjęto, jako wnioski i są one zawarte w załączniku do niniejszego protokołu.
Na tym protokół zakończono, a miejsce następnego spotkania zostanie ustalone w terminie późniejszym.
Świecie, 10.10.2018r
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