O.0012.4.4.2015
PROTOKÓŁ NR 4/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 19 listopada 2015 r. w godzinach od 10:00 do 13:20 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, Przewodniczącego RM Pana Sławomira Przybylskiego,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, a także przybyłych gości Pana Marcina
Gabryela – Naczelnika Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności
Bezpośrednich w Śremie, Panią Annę Samsel – Kierownika Placówki Terenowej KRUS
w Śremie oraz członka Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pana Tadeusza Szwanke.
Przewodniczący Komisji 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 Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie.
3. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział w Śremie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar zapytał czy są uwagi do przedstawionego
porządku posiedzenia. Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych
punktów posiedzenia.
Ad 2. Działalność Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie.
Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu przez Pana Marcina GabryelaNaczelnika Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych, który przedstawił
sprawozdanie z zakresu działalności biura.
Największym zadaniem realizowanym przez Biuro Powiatowe ARiMR w Śremie jest obsługa
wniosków obszarowych. W 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 związane między innymi z zazielenieniem czy
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dywersyfikacją upraw. W trakcie trwania kampanii przyjmowania wniosków udało się
sprawnie w okresie od marca do czerwca br. przyjąć od rolników płatności z zakresu:
młodych rolników, płatności wysokobiałkowej, bydła, krów, ONW, JPO, buraków cukrowych
i płatności dodatkowej. Od sierpnia do września br. Biura Powiatowe prowadziły 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. Agencja przyjęła 3354 takich wniosków. O premie w naborze
mogła starać się osoba, która miała nie więcej niż 40 lat, posiadała odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz po raz pierwszy rozpoczynała prowadzenie gospodarstwa rolnego jako
kierujący gospodarstwem, co oznaczało, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła
gospodarstwa rolnego jako kierujący, ponadto stała się właścicielem lub objęła w posiadanie
gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej
niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
W pierwszej dekadzie października Departament Płatności przeprowadził wsadową kontrolę
administracyjną wniosków ONW, tak aby zgodnie z przepisami ARiMR od 15 października
mogła przystąpić do realizacji płatności z tego tytułu. W naszym powiecie zatwierdzono,
naliczono, wydano decyzję i zrealizowano płatności w 365 sprawach ONW, z gminy Książ
Wlkp. otrzymało płatność 150 rolników, z końcem października było zatwierdzonych
kolejnych ponad 500 spraw.
Ponadto ARiMR zaczęła od połowy października br., wypłacać zaliczki w wysokości:
226, 85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
85, 86 zł/ ha w przypadku płatności dodatkowej,
211 zł/ ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych
459,52 zł/ ha w przypadku owoc miękkich (truskawek i malin).
W sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z Agencją
prowadzą kontrole sprawdzające. W pierwszej kolejności do kontroli wytypowani byli
rolnicy, u których stwierdzono wcześniej nieprawidłowości. W następnej kolejności objęci
kontrolą byli rolnicy, u których w siedzibach stad miały miejsce nieuzasadnione
przemieszczania zwierząt kwalifikujących się do płatności.
Radny Kazimierz Zegar zapytał co z dopłatami do sztuk bydła, które zostały zgłoszone po
ustawowym terminie 7 dni po rejestracji. Początkowo sztuki te nie były zgłoszone do dopłat,
ponieważ mówiono, że dopłaty te będzie trzeba zwrócić.
Pan Marcin Gabryel poinformował, że od początku niejasne były przepisy dotyczące
zgłoszonego bydła, dopiero w późniejszym terminie okazało się, że do tych sztuk będą także
dopłaty i należy je zgłaszać. Agencja na własną rękę kontaktowała się z rolnikami z prośbą
o zgłaszanie.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o kary w przypadku nie wywiązania się z terminowości
zgłaszania bydła, co w przypadku kiedy jest oczywista pomyłka.
Pan Marcin Gabryel poinformował, że w przypadku oczywistej pomyłki lekarz weterynarii,
na miejscu w gospodarstwie sporządzi protokół z wyjaśnieniem, w jaki sposób powstała
pomyłka.
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Radny Kazimierz Zegar zapytał także o decyzje jakie otrzymywali rolnicy w związku
z zmianą powierzchni działek.
Pan Marcin Gabryel odpowiedział, że faktycznie sytuacje takie miały miejsce dlatego, że
nie zawsze jest tak, że działka rolna pokrywa się z powierzchnią działki ewidencyjnej i stąd ta
różnica.
Radny Marek Molecki zapytał o częstotliwość powstania fotomap.
Pan Marcin Gabryel odpowiedział, że fotomapy powstają co trzy lata. Ostatnio sporządzono
w 2013 r., następna będzie w 2016 r.
Szczegółowe sprawozdanie ARiMR stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zarządził 10- minutową przerwę od 11: 00 do 11:10.
Ad 3. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział w Śremie.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił o zabranie głosu Panią Annę
Samsel- Kierownika Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Śremie.
Pani Anna Samsel poinformowała, że w okresie od stycznia do listopada br., odnotowała
ogółem 29 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 2 wypadki śmiertelne. Na terenie gminy
Książ Wlkp. odnotowano 5 wypadków, w celu zmniejszenia ilości wypadków są prowadzone
w rejonie działania placówki - szkolenia, konkursy i pogadanki z zakresu zasad bezpiecznej
pracy w gospodarstwie rolnym oraz stoiska informacyjne KRUS podczas masowych imprez
rolniczych.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada Centra Rehabilitacyjne dla rolników
w takich miejscowościach jak: Szklarska Poręba, Iwonicz Zdrój, Kołobrzeg. Rehabilitacja
obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz kardiologiczne. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21
dni, a koszt pobytu rolnika pokrywa KRUS.
Szczegółowa informacja z zakresu działalności KRUS stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 3/2015 z posiedzenia
komisji z dnia 19 maja 2015 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił o składanie wniosków ze strony
radnych.
Radny Marek Molecki- wnioskował o wyczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze
gminnej między Sebastianowem a Chwałkowem Kościelnym.
Radna Elżbieta Stępa- poprosiła o naprawę złamanej poręczy na mostku przy posesji Pani
Baraniak.
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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. 13:30.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Kazimierz Zegar
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