PROTOKÓŁ NR 19/12
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 15 maja 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Pan Mariusz Szostak Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku.
Przewodnicząca powitała zebranych, następnie przedstawiła proponowany porządek
obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o dopłatach dla rolników za 2011 rok i o dopłatach na 2012 rok.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1.
Pan Mariusz Szostak Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku omówił działania ARiMR (materiały w załączeniu).
Przedstawił informacje o:
 wypełnianiu i składaniu wniosków,
 systemie wsparcia bezpośredniego,
 wsparciu z tytułu ONW,
 dopłatach z Programu rolno środowiskowego w ramach PROW 2007-2013,
 danych statystycznych.
Aktualnie trwa nabór na przyjmowanie wniosków na dopłaty bezpośrednie. Do biura
otwockiego wpłynie ok. 3 tys. wniosków. Dnia 15 maja mija termin podstawowy składania
wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolno
środowiskowych za 2012 rok. Kto nie zdąży złożyć wniosku do w/w dnia będzie mógł to
zrobić jeszcze do 11 czerwca, ale z takim przypadku przysługujące mu płatności będą
obniżone o 1 % za każdy roboczy dzień opóźnienia. Wnioski można złożyć również przez
Internet.
W 2012 roku ARiMR będzie finansowała więcej rodzajów płatności niż w roku
ubiegłym. W tym roku rolnicy po raz pierwszy mogą ubiegać się o płatność do surowca
tytoniowego. Na płatność niezwiązaną do tytoniu planuje się przeznaczyć 48,5 mln euro,
natomiast na płatność niezwiązaną do skrobi planuje się przeznaczyć kwotę11,32 mln euro.
Beneficjenci ubiegają się o różne programy. W systemie również zarejestrowany jest
dział związany ze zwierzętami. Kolczykowaniem objęte są cztery podstawowe gatunki tj.
bydło, kozy, owce i świnie. Koniom paszport wydaje Polski Związek Hodowców Koni.
Rocznie kontrolowanych jest ok. 300 gospodarstw rolnych.
W roku 2012 łącznie z tytułu płatności bezpośrednich rolnicy mogą otrzymać kwotę
3,4 mld euro.
ARiMR organizuje szkolenia dla rolników.

Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła pisma, które wpłynęły do Komisji:
1) pismo z dnia 15 maja 2012 r. Członka Zarządu Pana Janusza Budnego dot.
odpowiedzi na wystąpienie Komisji RLiOŚ (wyciąg Nr 9 z posiedzenia Komisji
w dniu 6 marca 2012 r.) dot. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego
na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 r.” (w załączeniu);
2) wyciąg Nr 315 z protokołu Nr 74/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 11 kwietnia 2012 r. dot. zagrożeń i skutków dla zdrowia wynikającego
z niewłaściwego użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych(w załączeniu).
Członek Zarządu Pan Janusz Budny poinformował, że samodzielne Biuro Kultury
i Promocji przygotowało ulotkę „azbest cichy zabójca”. Kilkadziesiąt wydrukuje
Promocja we własnym zakresie, a ok. 200 szt. ulotek zostanie zamówionych
w drukarni.
5. Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 11 czerwca 2012 r. o godz. 1600.
Głównym tematem będzie omówienie problemów dotyczących:
− zwierząt leśnych,
− Uproszczonego Planu Urządzania Lasów (Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów).
Ad. 3
Protokół Nr 18/12 z dnia 2 kwietnia 2012 r. z posiedzenia Komisji RLiOŚ został
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym w obecności sześciu radnych.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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