
PROTOKÓŁ NR 47/14 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 1 lipca 2014 r.  

         
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Biura Powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącej 
Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1500 do 1800.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności 
oraz Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                  
w Otwocku Pan Henryk Mariusz Szostak. 

Pani Przewodnicząca powitała zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Informacja z działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.  

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.  
 
Ad. 1 
 Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa                  
w Otwocku Pan Henryk Mariusz Szostak oprowadził członków Komisji po Biurze informując 
m.in. o zakresie czynności poszczególnych pracowników, następnie omówił działania 
ARiMR. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera rozwój rolnictwa                         
i obszarów wiejskich. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu 
Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca 
polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podlega 
jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami 
publicznymi.  

Polska jest największym beneficjatem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
Nasz kraj otrzyma łącznie 114,6 mld euro. W tej  kwocie są też środki na rozwój rolnictwa               
i wsi. Łącznie fundusze unijne i krajowe na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich wynoszą 
na nową perspektywę finansową 42,4 mld euro.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ukierunkowany będzie na 
dalszy wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolno-środowiskowych. 
Budżet PROW wynosi ponad 13,5 mld euro. 
Do najważniejszych działań w ramach nowego PROW-u należą: 

• modernizacja gospodarstw rolnych, w szczególności w zakresie produkcji prosiąt, 
produkcji mleka i produkcji bydła mięsnego, 

• restrukturyzacja  małych gospodarstw, 
• premie dla młodych rolników, 
• premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (dla rolników i ich rodzin), 
• rozwój usług produkcyjnych dla gospodarstw rolnych, 
• przetwórstwo i marketing produktów rolnych, 
• budowa, modernizacja targowisk, 



• tworzenie grup producentów rolnych i spółdzielni rolników, 
• ochrona gospodarstw przed klęskami żywiołowymi oraz przywracanie potencjału 

produkcji rolnej zniszczonego zjawiskami o charakterze siły wyższej. 
 
Kontynuowane będą także płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania (ONW). Będą w dalszym ciągu wspierane działania rolno środowiskowe 
oraz rolnictwo ekologiczne. Będą też środki na odnowę wsi i rozwój lokalny w ramach 
programu LEADER. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest dokładnie 
zobrazowany w załączonym do protokołu materiale. 
 

Przewodnicząca w imieniu członków Komisji podziękowała Panu Kierownikowi za 
zaproszenie  i przygotowanie interesującego materiału oraz  konstruktywne  omówienie 
zagadnień związanych z działalnością Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji                            
i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku. 
 
Ad. 2 
 Nie było tematów w sprawach różnych. 
 
Ad. 3 

Protokół Nr 46/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. z posiedzenia Komisji został przyjęty 
jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 

 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
 

 
     Protokółowała:                      Przewodnicząca Komisji: 
 
Jolanta Wyszomirska              Lucyna Komorowska 
 
 
 


