
1 

 

O. 0012.4.8.2012 

PROTOKÓŁ NR 8/2012 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 23 października  2012 roku w godz. 10,00 – 11,25 

 

W Komisji uczestniczyło 6 radnych – lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

- Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Pan Grzegorz Taczak 

 

ad. 1 Przewodniczący Komisji Radny Kazimierz Zegar otwierając posiedzenie powitał 

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest obecnych 6 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono 

uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego . 

3.Działalność Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa              

w Śremie.  

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

5.Wolne głosy i informacje. 

 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Nie zapoznano się z działalnością Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

ponieważ Pani Kierownik KRUS nie mogła przybyć na posiedzenie komisji z powodu choroby. 
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ad.3. Informację dotyczącą działalności Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Śremie przedstawił Pan Grzegorz Taczak Kierownik Biura 

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

W dyskusji Radny Kazimierz Zegar  zwrócił się z zapytaniem jak przedstawia się sytuacja rent 

strukturalnych. 

Pan Taczak – w 2013 roku naboru nie będzie, uwzględnione są w nowym rozdaniu od 2014 r. a 

w jakiej wysokości jeszcze nie wiem. 

Radny Paweł Walkowiak – brałem udział w spotkaniu z Europosłem i z tego co mówił 

wynikało, że rent strukturalnych nie będzie. Chcą też zmniejszyć o 50% obszary ONW a środki 

te chcą skierować tam gdzie są utrudnienia w gospodarowaniu. 

Radny Zegar – 7%  gruntu ma być wyłączone na pasy zieleni, czy już coś wiadomo na ten 

temat. 

Pan Taczak – są projekty, aby płacić za tereny zielone, ekologicznie utrzymywane.  

Radna Skiera – co jest z decyzjami, bo słyszę, że rolnicy wypisują oświadczenia. 

Pan Taczak – jeśli nic się nie zmieni z tego co deklaruje rolnik we wniosku, to decyzji nie 

będziemy wysyłać, jeśli rolnik chce decyzję musi się zwrócić z pismem o jej wydanie. 

Radny Zegar – czy Agencja Nieruchomości Rolnych  za odłogi które ma na naszej gminie 

dostała dopłatę. 

Pan Taczak – Agencja Nieruchomości Rolnych do naszego biura nie składa wniosku. 

Radny Walkowiak – złe jest to, że wnioski nie składają w gminie, gdzie położone są grunty, 

ponieważ wtedy byłaby większa kontrola. Na naszym terenie też niektórzy kupili grunty a nic 

na nich nie robią, a myślę, że dopłaty biorą. 

Z biura naszego jako rolnicy jesteśmy zadowoleni, bo zawsze jesteśmy dobrze obsłużeni. 

Radny Jędrzejczak – mówił Pan o dopłacie cukrowej, na czym polega ta dopłata. 

Pan Taczak – jest wypłacana płatność cukrowa na podstawie płatności historycznej czyli 

zawartej umowy z roku 2006 bez względu na to czy ma buraki czy nie. Płatność zależna jest od 

tego, ile wtedy rolnik zakontraktował. Do tony dopłata wynosi w tym roku 52,44 zł. 

Radna Weber-Hałaburda – były obcięcia dopłat powyżej 5000 euro, jak to się kształtuje. 

Pan Taczak – w tym roku jest już projekt stawek jeśli chodzi o dopłaty obszarowe, dopłata 

jednolita będzie wynosiła 731 zł. W przypadku uzupełniającej do zbóż będzie 211 zł. Wzrosły 

znacznie stosunku do roku ubiegłego dopłaty do powierzchni uprawy roślin strączkowych.  

Płatność zwierzęca w tym roku będzie niższa, bo tańszy jest kurs euro.  
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Do 5000 euro nie będzie zmniejszeń, rolnik otrzyma całą kwotę dopłaty obszarowej a  jeżeli 

przekroczymy 5000 euro, to będzie modulacja płatności wynosząca 10%. Przy dużych 

gospodarstwach powyżej 300 000 euro modulacja będzie zwiększana  o 4%. Na naszym 

powiecie kwotę tą przekroczą trzy firmy. 

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za złożoną 

informację. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,35 – 10,50. 

 

ad.4. Protokół nr 7/2011 z dnia 31 maja 2012 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.   

Radny Błażej Jędrzejczak – w Chwałkowie Kośc. na łąkach nowo zrobiony kanał znów zarasta, 

ponadto bobry robią tamy. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Komisji 

/-/Irena  Witko                                                                    /-/ Kazimierz  Zegar 


