
Protokół Nr 4/18 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarowania Mieniem Komunalnym              

i Inwestycji 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

 

Dnia 24 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, 

Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Inwestycji, w którym udział wzięli jej 

członkowie, przewodnicząca rady gminy, wójt gminy, sołtysi, zastępca kierownika 

Powiatowego Biura ARMiR, przedstawicielka ODR oraz przedstawiciel koła 

łowieckiego. 

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji, która przywitała obecnych po 

czym przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Przyjęcie informacji o stanie realizacji przekazywania środków finansowych                

w formie dopłat bezpośrednich oraz innych źródeł finansowania rolnictwa. 

3. Zapoznanie się działalnością ODR prowadzoną na terenie gminy Lubanie przez jej 

przedstawiciela. 

4. Przyjęcie informacji na temat nowych zasad szacowania szkód w uprawach 

rolnych spowodowanych przez zwierzynę leśną 

5.Sprawy bieżące. 

6.Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono. 

 

Do punktu 2 

 Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARMiR Pan Jacek Wienciarski 

przedstawił w skrócie : 

Przekazywanie dopłaty bezpośrednie: 

W powiecie złożono 7143 wnioski o dopłaty bezpośrednie. Wydanych zostało już 

6720 decyzji w tej sprawie. 82 % dopłata jest już na kontach rolników. 

W roku 2018 wnioski o dopłaty bezpośrednie obowiązkowo składane są wyłącznie 

internetowo przez eWniosekPlus. 



Złożono również 3813 wniosków o środki z ONW, gdzie wydano już 5549 decyzji. 

W sferze dopłat rolnośrodowiskowych złożono 383 wnioski, gdzie wydano już 327 

pozytywnych decyzji. 

Inne programy umożliwiające uzyskanie dofinansowania to : 

Restrukturyzacja małych gospodarstw, gdzie musi być spełniona dochodowość 

gospodarstwa na poziomie minimum 10.000 Euro. W tym przypadku bez znaczenia 

jest wiek rolnika. 

Premia dla młodych rolników. 

OSN. 

Szereg informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARMiR. 

 

Do punktu 3 

 Pani Ewa Szterk przedstawicielka ODR przedstawiła informację                       

w sprawie działalności ośrodka na terenie gminy Lubanie. 

ODR wspiera rolników i mieszkańców wsi w korzystaniu z zewnętrznych źródeł 

finansowania poprzez: 

- pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych, 

- sporządzanie wniosków, planów i planów nawozowych niezbędnych do otrzymania 

płatności rolnośrodowiskowych, 

- wypełnianie wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, 

- przygotowanie dokumentacji do otrzymania dofinansowania w ramach działań 

ogłoszonych przez ARiMR, 

- prowadzenie unijnej rachunkowości w gospodarstwach rolnych, 

- rozliczanie podatku dochodowego VAT w rolnictwie, 

- prowadzenie doradztwa technologicznego i ekonomicznego w formie szkoleń oraz 

udzielanie porad i informacji. 

Kujawsko-Pomorski ODR organizuje corocznie imprezy dla rolników w Minikowie, 

Przysieku, Zarzeczewie. 

 

 

 



Do punktu 4 

 Zagadnienia dotyczące nowych zasad szacowania szkód spowodowanych przez 

zwierzynę leśną przedstawił Pan Henryk Butlewski  przedstawiciel Koła łowieckiego 

Wiarus nr 255 z Ciechocinka. 

Po zmianie wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych składa się do urzędu 

gminy. W niedługim czasie będą organizowane przez Lasy Państwowe szkolenia, 

która określą zasady szacowani szkód w tym skład komisji szacującej szkody. 

Prawdopodobnie w skład komisji szacującej szkody wchodzić będzie pracownik 

gminy, sołtys i pracownik koła łowieckiego. Na ten czas nie jest to jeszcze określone. 

Radna Jadwiga Krusińska  

Czy zwiększyły się stawki odszkodowania. 

Przedstawiciel koła łowieckiego  

Stawki odszkodowania nie uległy zmianie. 

Radna Jadwiga Krusińska  

Czy złożył ktoś do urzędu wniosek na wymarznięcia czy zalania? 

Wójt Gminy 

Bardzo mało. 

 

Do punktu 5 

 Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Do punktu 6 

 Przewodnicząca komisji podziękowała wszystkim za udział  w posiedzeniu po 

czym dokonała jego zamknięcia. 

 

Przewodnicząca Komisji 

    Jadwiga Krusińska 

Protokołowała: 

Inspektor ds. obsługi rady gminy 

Aleksandra Bednarek  

 


