PROTOKÓŁ NR 6/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Kazimierza Ciorgi w godzinach 1600 do 1715.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności. Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany
porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
2. PROW 2014-2020, harmonogram ogłaszania naborów wniosków w temacie
związanym z rolnictwem. Prezentacja nowych wymagań programu „Premie dla
młodych rolników”.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie dwóch ostatnich protokołów z posiedzeń Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.
Ad. 2
Pani Agata Żołądek – starszy inspektor w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Oddział Mazowiecki – Otwock poinformowała, iż od 20 sierpnia do 2 września
2015 r. będzie można składać wnioski 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. Wnioski o przyznanie
pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą
kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce
położenia gospodarstwa. W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln
euro.
O premie może starać się osoba, która:
• ma nie więcej niż 40 lat,
• posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
• po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący
gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła
gospodarstwa rolnego jako kierujący,
• 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.
Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia),
liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Inne wymagania dotyczą wielkości
ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie
większa niż 150 tysięcy euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych
w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej,
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a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż
300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej
wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy
z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).
W Programie przyjęto, iż kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście
(pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na
własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego
prowadzeniem.
Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości
w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa
wzrośnie co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I.
w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została
wydana ww. decyzja;
II.
w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.
Zgodnie z zapisami PROW 2014 – 2020, wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie
pomocy, przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności
rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie
i zobowiązuje się do jego realizacji. W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić
wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 10%.
Gospodarstwo wskazane w biznesplanie:
• ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej,
a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż
krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha,
• przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej
(część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta,
użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa
lub jednostek samorządu terytorialnego,
• ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż
150 tys. euro.
Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw, których głównym kierunkiem produkcji będzie:
• chów drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności:
hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów
rasowych, hodowli kotów rasowych.
Ad. 3
Nie zabrano głosu w tym punkcie porządku obrad.
Ad. 4
Protokoły Nr 4/15 i 5/15 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte
jednomyślnie.
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Ad. 5
Przewodniczący Komisji RLiŚ – Kazimierz Ciorga podziękował wszystkim
za obecność i zamknął posiedzenie Komisji.
W załączeniu:
1) lista obecności.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji:

Honorata Tarnowska

Kazimierz Ciorga
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