O.0012.4.9.2016
PROTOKÓŁ NR 9/2016
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 listopada 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Kazimierz Zegar otworzył posiedzenie Komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Pana Teofila Marciniaka – Burmistrza Książa
Wlkp., Panią Mirelę Grześkowiak- Zastępcę Burmistrza oraz Pana Tomasza Klaczyńskiego
Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie. Na komisję przybyli także przedstawiciele izby rolniczej tj. Pan Marek Grobelny
i Pan Tadeusz Szwanke.
Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była władna
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- oddział w Śremie.
3. Działalność Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zamkniecie posiedzenia
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poinformował, że nie będzie
przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wobec powyższego, punkt
ten zostanie zrealizowany na początku przyszłego roku. Rada Miejska wyraziła zgodę
poprzez jednomyślne głosowanie przy 6 głosach „za”.
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Działalność Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił, aby Pan Tomasz Klaczyński –
Kierownik Biura Powiatowego omówił działalność.
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Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji poinformował,
że największym realizowanym zadaniem przez placówkę jest obsługa wniosków
obszarowych.
W związku z nowym podziałem budżetu unijnego na lata 2014-2020, począwszy od 2015
roku zmieniły się rodzaje płatności wypłacane w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.
Pociągnęło to za sobą zmianę sposobu deklarowania gruntów rolnych kwalifikujących się do
uzyskania płatności oraz nałożyło na rolników, producentów rolnych nowe wymagania. Do
biura powiatowego zostało złożonych ponad 6000 wniosków w zakresie: płatności za buraki
cukrowe, bydło, krowy, płatności wysokobiałkowe, płatności tzw. młody rolnik i ONW.
Ogółem wysokość płatności dla producentów rolnych z powiatu śremskiego na 25 listopada
2016 r. wynosiła 39 520 121, 83 zł.
Od 15 marca do 15 czerwca 2016 r. Biura Powiatowe ARiMR przyjmowały wnioski
o przyznanie płatności na rok 2016. Od 20 sierpnia do 16 września odbywał się nabór
wniosków o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „ Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Ponadto kierownik powiatowego biura poinformował o zaliczkach, które zostały wypłacone
w związku z wnioskami obszarowymi. Na dzień 28 listopada 2016 r. zaliczki zostały
wypłacone 1862 producentom w wysokości 21 548 511, 00 zł.
Szczegółowe informacje stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Marek Molecki zapytał czy w wydanych decyzjach jest wyszczególnione za co jest
płatność?
Kierownik biura Pan Tomasz Klaczyński poinformował, że w przypadku gdy rolnik
otrzymuje płatność w takiej wysokości jak wnioskuje, to nie otrzymuje decyzji. Oczywiście
jest możliwość uzyskania decyzji, ale na żądanie wnioskodawcy.
Radny Marek Molecki zapytał o dopłaty do bydła. Na chwilę obecną jest dopłata do 30 szt.,
a czy od nowego roku będzie inaczej?
Kierownik biura Pan Tomasz Klaczyński poinformował, że od nowego roku dopłaty mają
być do 20 szt.
Radny Marek Celka zapytał czy zgodnie z nową ustawą w kwestii dotyczącej identyfikacji
zwierząt należy do końca roku złożyć sprawozdanie o ilości posiadanych zwierząt, czy można
je wysłać pocztą, czy należy złożyć osobiście?
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Kierownik biura Pan Tomasz Klaczyński poinformował, że tak ale bezpieczniej jest
dostarczyć osobiście ponieważ na miejscu pracownik biura agencji sprawdzi i wtedy można
dokonać uzupełnień bądź dokonać korekty.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o identyfikację zwierząt.
Tematem dyskusyjnym był temat kiedy trzeba wykonać dodatkowe znakowania świń
w przypadku gdy została ona przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada
urodzenia i przebywa w tej siedzibie stada powyżej 30 dni.
Przedstawiciel izby rolniczej Pan Marek Grobelny zacytował fragment ustawy dotyczącej
powyższej kwestii z którego wynika, ze rolnik ma obowiązek oznakować zwierzę tatuażem
jeśli je nabył z innego gospodarstwa, a przebywa u niego już ponad 30 dni, ale ustawa nie
wyjaśnia kiedy to ma nastąpić. Interpretując ustawę literalnie można domniemywać, że
oznakowania zwierzęcia można dokonać w dniu sprzedaży. Nie zgodził się z tym Pan Tomasz
Klaczyński i wyraził zdanie, że musi to nastąpić w terminie 7 dni jeżeli zwierzę przebywa już
w gospodarstwie powyżej 30 dni.
Przewodniczący komisji Rolnictwa Pan Kazimierz Zegar poprosił, aby Kierownik biura
powiatowego
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do powyższej sytuacji w sprawie znakowania zwierząt.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 8/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 12 października 2016r.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marek Molecki poinformował o tamach sporządzonych przez bobry i powodujących
wylewanie wody na łąki.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty wynikające z porządku posiedzenia przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie
o godz. 13:15.
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