
UCHWAŁA NR VIII/49/2015
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego problemu suszy w rolnictwie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 
594,poz.645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072) oraz § 24, ust. 2, pkt. 3 Statutu Gminy Przerośl ( uchwała Nr 
III/20/03 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przerośl – 
Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 26, poz. 659) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z narastającym problemem suszy rolniczej na obszarze nie tylko Gminy Przerośl, ale 
Województwa Podlaskiego, Rada Gminy apeluje o podjęcie systemowych rozwiązań w zakresie realnej pomocy 
rolnikom dotkniętym klęską suszy. Z informacji zebranych przez komisje szacujące szkody oraz od rolników 
wynika, że straty w zasiewach roślin w uprawie polowej wywołane bardzo dużymi niedoborami wilgoci w glebie 
są w tym roku bardzo duże. Dotyczą one zbóż, jak również zasiewów kukurydzy, użytków zielonych, roślin 
okopowych i pastewnych. Trwająca susza sprawiła, że rolnicy zebrali znikome ilości pasz objętościowych 
pochodzących z użytków zielonych. Brak opadów i wysokie temperatury spowodują również straty w uprawach 
kukurydzy stanowiącej drugą podstawową paszę objętościową. Dalszą konsekwencją będą problemy w produkcji 
zwierzęcej, zwłaszcza bydła mlecznego i mięsnego. Utrzymujące się złe warunki pogodowe sprawiają, że rolnicy 
zużywają obecnie zapasy, które przeznaczone powinny być na okres zimowy. Konieczność zakupu drogich pasz 
objętościowych może załamać sytuację ekonomiczną wielu gospodarstw, doprowadzić do redukcji stad bydła 
i upadku wielu rolników. Brak interwencji ze strony instytucji rządowych doprowadzi do wstrzymania produkcji 
rolniczej, zarówno w obszarze upraw, jak i hodowli, co w konsekwencji pozbawi ich środków do życia. W związku 
z tym w wielu gospodarstwach dojdzie do obniżenia przychodu na tyle dużego, że gospodarstwa te bez wsparcia 
zewnętrznego nie będą miały dostatecznych środków na działania związane z właściwym przygotowaniem pól do 
siewu, zakupem nawozów, materiału siewnego, paliwa itd. oraz wypełnienie swoich zobowiązań podatkowych 
i bankowych. W obecnej sytuacji ekonomicznej gospodarstw wynikającej z wysokich kosztów produkcji oraz 
stosunkowo niskich cen zbytu (w szczególności roślin zbożowych oraz rzepaku) nawet niezbyt duże straty plonu 
mogą prowadzić do bardzo negatywnych skutków finansowych dla gospodarstw, które mogą wpłynąć negatywnie 
także na kontynuowanie produkcji w nowym sezonie. Apelując o pomoc dla rolników dotkniętych suszą pragniemy 
podkreślić, że pomoc przeznaczona dla rolników to najlepsza metoda na stabilizację cen żywności. Jednocześnie 
zwracamy uwagę, że klęskowa skala i zakres suszy jaka dotknęła nasz kraj uzasadnia podjęcie przez rząd RP 
działań zmierzających do uzyskania wsparcia dla polskich rolników także ze strony Unii Europejskiej. Wiele 
gospodarstw ma podpisane umowy handlowe i kontraktacyjne, których wykonanie będzie niemożliwe z powodu 
plonów pomniejszonych przez suszę. W myśl obowiązujących przepisów rolnicy Ci mają ograniczony dostęp do 
otrzymania pomocy, gdyż straty w ich gospodarstwach nie będą przekraczać 30% w odniesieniu do produkcji 
z całego gospodarstwa. Mogą być jednocześnie dodatkowo ukarani za nie wywiązanie się z umów. Ich sytuacja 
byłaby zgoła inna, gdyby zostali objęci szacowaniem strat i posiadali na tą okoliczność stosowny protokół. Ponadto 
w rozporządzeniu RM z 27 stycznia br. zawarte są przepisy umożliwiające pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty 
w uprawach rolnych na powierzchni większej niż 70%. Aby taką pomoc otrzymać, również należałoby dokonać 
szacunku strat całej powierzchni gospodarstw. Przedstawione powyżej przypadki przemawiają za tym, że postulat 
nasz jest jak najbardziej zasadny. Zwracamy się z apelem do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych 
działań mających na celu wdrożenie niezbędnej pomocy dla gospodarstw dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi, a w szczególności:

- maksymalne przyśpieszenie dopłat bezpośrednich i ONW za rok 2015

- uznanie suszy jako istotnego powodu zmniejszenia plonów, mającego bezpośredni wpływ na niewywiązanie się 
z umów z dostawcami.

- umorzenie składki KRUS z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia.

- rekompensaty gminom utraconych dochodów z powodu umorzenia podatku rolnego.

- pomoc socjalną dla najbardziej poszkodowanych klęską suszy rodzin rolniczych.

- uruchomienie kredytów preferencyjnych na zakup środków do produkcji rolnej.
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- prolongatę w spłacie kredytów preferencyjnych zaciągniętych w latach poprzednich.-prolongatę terminów spłat 
wcześniej zaciągniętych kredytów.

- dopłatę w wysokości 500 zł do każdego hektara użytków rolnych, na których poziom strat przekroczył 30%,

- znaczne zwiększenie dotacji do materiału siewnego, Powyższe skłania do podjęcia zdecydowanych działań 
zmierzających do objęcia rolników pomocą finansową w celu rekompensaty poniesionych strat.

§ 2. Wykonanie uchwały polegającej na przekazaniu stanowiska Rady Gminy Parlamentarzystom Ziemi 
Suwalskiej, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Wojewodzie 
Podlaskiemu, Staroście Powiatu Suwalskiego powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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