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O.0012.4.18.2014 

 

PROTOKÓŁ NR 18/2014 

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

odbytego w dniu 14 października 2014 w godz. od 10:00 do 12:10. 

 

W komisji uczestniczyło 6 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

 Burmistrz Książa Wlkp.- Pan Teofil Marciniak, 

 Przewodniczący Rady Miejskiej- Pan Paweł Walkowiak, 

 Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

 (oddział w Śremie) - Pani Anna Ratajczak, 

 Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 Pan Grzegorz Taczak. 

Ad 1. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Kazimierz Zegar 

otwierając posiedzenie przywitał członków i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali 

obecnych jest 6 radnych zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który wygląda następująco: 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Działalność Powiatowego Biura Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Śremie. 

3. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Śremie. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Wolne wnioski i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenia na posiedzenie komisji stanowią załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.  

Ad 2. Działalność Powiatowego Biura Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Śremie.  

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu zaproszonego gościa  Pana Grzegorza 

Taczaka. Pan Grzegorz Taczak przedstawił informacje dotyczącą działalności Biura 
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Powiatowego ARiMR. Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Do 

podstawowych zadań Biura Agencji należy obsługa wniosków o przyznanie dopłat 

bezpośrednich.  

W bieżącym roku przyjęto 1918 wniosków odszkodowań obszarowych (OB) oraz 1285 

wniosków o niekorzystnych warunkach (ONW). Obowiązujące stawki dopłat bezpośrednich 

za 2014 r. zostaną opublikowane w Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na 

tej podstawie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rozpocznie wyliczanie należnych 

rolnikom dopłat. Ich wypłata będzie zgodna z obowiązującym prawem i zacznie się od 1 

grudnia 2014 r. ,a zakończy się w czerwcu 2015 r.   

Od 2015 roku mają nastąpić zmiany w systemie płatności bezpośrednich, obejmą one: 

- rodzaje płatności (schematy), o które rolnik będzie mógł się ubiegać, 

- wymogi, których spełnienie będzie warunkowało przyznanie rolnikowi poszczególnych 

płatności. 

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2015 roku obejmuje: 

1) jednolitą płatność obszarową (JPO) 

2) płatność z tytułu praktyku rolniczych korzystnych dla klimatu i środowisk 

3) płatność dla młodych rolników 

4) płatności związane z produkcją 

5) płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego 

Ponadto rolnik będzie miał możliwość przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw.  

W 2014 roku do Biur Powiatowych wpłynęło 191 wniosków o przyznanie płatności rolno – 

środowiskowej. Beneficjenci wnioskują o pomoc z zakresu: 

- kompleksowa ocena gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej 

zgodności, 

- zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt oraz Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt, 

- Dobra kultura rolna zgodna z wymogami ochrony środowiska,  

- Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. 

W bieżącym roku producenci wiśni i czarnych porzeczek mogli składać wnioski o przyznanie 

wsparcia w związku z niskimi cenami skupu owoców. Wysokość wsparcia wyniesie 410 zł za 

1 hektar takich upraw. Wniosek należy złożyć do dnia 15 października 2014 r.  

Agencja jest także odpowiedzialna za rejestrację i identyfikację  bydła, owiec, kóz i świń. 

System wykorzystywany jest w szczególności do ustalenia miejsc pobytu i przemieszczania  

zwierząt od urodzenia do śmierci. Baza danych stanowi narzędzie nadzoru służb 

weterynaryjnych.  

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 będą 

realizowane następujące działania: 
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- usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym 

- systemy jakościowe produktów rolnych 

- rolnictwo ekologiczne 

- działanie rolnośrodowiskowo- klimatyczne 

- zalesienie i tworzenie terenu zalesionego 

- tworzenie grup i organizacji producentów 

- współpraca  

Działania te pozwolę na efektywne wykorzystanie funduszy, które Unia Europejska 

przeznaczyła na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.   

Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował za udzielone informacje  

i poprosił o pytania ze strony radnych.  

Radny Paweł Walkowiak- ile wynosi kwota wypłacana w ramach ONW za  

1 hektar? 

Pan Grzegorz Taczak- kwota wynosi 179 zł za 1 hektar.  

Radny Paweł Walkowiak- czy dywersyfikacja zbóż oznacza to, że zboża jare i ozime to 

oddzielne gatunki roślin? 

Pan Grzegorz Taczak- tak, są to oddzielne gatunki roślin.  

Radny Kazimierz Zegar- proszę o informację w sprawie dopłat do bydła, czy każda jego 

ilość jest brana pod uwagę? 

Pan Grzegorz Taczak- płatność jest  uwarunkowana progiem ilościowy (od –do) czyli od 3 

do 30 szt.  Korzyścią dla rolnika jest w ogóle fakt, że dopłaty takie są. Wcześniejsze lata nie 

obejmowały rejonu wielkopolski. Reasumując jeśli rolnik hoduje powyżej 30 szt. bydła to 

dopłatę otrzyma tylko do 30. 

Ad 3. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Śremie. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Dyrektor KRUS Panią Annę Ratajczak.  

Pani Anna Ratajczak przedstawiła informację z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Obecnie najwięcej trudności, który ma związek z naszą placówką obserwuje się w Opiece 

Społecznej, chodzi o wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych. Od 

czerwca 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące ww. zagadnienia. Świadczenie 

przysługuje obywatelowi, który zaprzestał pracy w gospodarstwie rolnym. My jako KRUS nie 

jesteśmy zobligowani do informowania o sytuacji faktycznej OPS. 
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Wszystkie dane o jakichkolwiek zmianach winny być zgłaszane do odpowiedniej placówki. 

Znaczny problem następuję także w obszarze ubezpieczeń, mianowicie osoba która 

podejmuje pracę na umowę zlecenie, jest automatycznie wykluczona z ubezpieczenia. Nie 

może być podwójnie ubezpieczona.      

Placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenie Społecznego w Śremie odnotowała na 

terenie Gminy Książ Wlkp. 3 wypadki. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek. 

Kategoria wypadków to upadki osób, uderzenie, przygniecenie przez zwierzęta, pochwycenia 

przez ruchome części maszyn, nagłe zachorowania. W celu zmniejszenia ilości wypadków są 

prowadzone w rejonie działania placówki szkolenia, konkursy i pogadanki z zakresu zasad 

bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Ponadto należy wspomnieć, że Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego posiada Centra Rehabilitacyjne dla rolników w takich 

miejscowościach jak: Kołobrzeg, Szklarska Poręba, Świnoujście, Iwonicz Zdrój. 

Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz kardiologiczne. Turnusy 

rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu rolnika pokrywa KRUS. W katalogu świadczeń  

z ubezpieczenia społecznego dodano jednorazowe odszkodowanie za 1 % długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu, świadczenie wynosi 700 zł. Zestawienie wszystkich świadczeń 

wypłacanych przez KRUS stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Pragnę także 

przekazać informację, ze została wysłana pocztą do każdego rolnika informacja dotycząca 

prawa do emerytury rolniczej według nowych zasad. Rolnik uzyska w niej odpowiedzi na 

podstawowe pytania, mianowicie jakie są warunki uzyskania emerytury, komu przysługuje  

i ile wynosi częściowa emerytura, komu przysługuje i ile wynosi okresowa emerytura, jakie 

okresy są uwzględniane przy ustaleniu prawa do emerytury itp.  

Radny Paweł Walkowiak- w przypadku podjęcia umowy zlecenia myślę, że osoby 

korzystające z podwójnych ubezpieczeń nie mają świadomości, że zaistniały fakt powinni 

zgłosić w odpowiedniej placówce.  

Pani Anna Ratajczak- oczywiście, że tak. Wiem, ze niebawem mają zmienić się przepisy 

dotyczące umów zlecenia, mianowicie podany będzie próg kwotowy do którego rolnik będzie 

mógł podjąć pracę na umowę zlecenia i nie będzie to sankcjonowało w przerwaniu 

ubezpieczenia rolniczego.    

Przewodniczący Komisji zarządził 10 – minutową przerwę (od 11:20 do 11:30). 

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia  nr 17/2014 z 14 lipca 2014 roku został przyjęty 

jednogłośnie, bez uwag. 

 

Ad 5. Wolne wnioski i informacje. 

Burmistrz Teofil Marciniak- chciałbym przekazać informację, że otrzymamy 

dofinansowanie do mającej powstać siłowni przy Zespole Szkół w Mchach oraz 

dofinansowanie do świetlicy wiejskiej w Gogolewie. 
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Radny Błażej Jędrzejczak- proszę, aby przed okresem zimowym naprawić ubytki w asfalcie  

w Chwałkowie Kościelnym, (występują liczne dziury). 

Burmistrz Teofil Marciniak- przed sezonem zimowym cały obszar gminny zostanie 

objechany i tam gdzie zaistnieje konieczność naprawy asfaltu to odpowiednio się 

ustosunkujemy.   

Jeśli chodzi o stan dróg bardzo się cieszę, że w przeciągu siedmiu lat powstały nowe odcinki 

dróg w 11 gminnych wioskach. Oczywiście będziemy poprawiać i budować kolejne, aby ich 

stan wpłynął na bezpieczne poruszanie się i na wizerunek.    

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 12:10. 

 

Protokołowała                                                                                Przewodniczący Komisji 

Danuta Biniasz- Celka                                                                     Kazimierz Zegar  

 

 

 

 

 

 

 


