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STANOWISKO
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 16 lutego 2012 roku.

w sprawie funkcjonowania Izb Rolniczych.
Rada Miejska w Kruszwicy popiera stanowisko Rady Gminy Zlotniki Kujawskie
dotyczace funkcjonowania Izb Rolniczych wypracowane na sesji 16 grudnia 2011 roku.
Rada Miejska maj^c na uwadze rolnikow z naszego terenu rowniez przychyla si? do
stwierdzenia, ze Izba Rolnicza w aktualnej formic nie spetnia Ich oczekiwan i nie rozwia^zuje
problemow tej spolecznosci.
W pehii popieramy stanowisko Gminy Ztotniki Kujawskie.

Ztotniki Kujawskie 2011-12-30
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Rada Miasta i Gminy
Kruszwica

Niniejszym przesylam w zalajszeniu stanowisko Rady Gminy
Zlotniki Kujawskie wypracowane na sesji w dniu 16 grudnia 2011 roku dot
funkcjonowania Izb Rolniczych.
Zwracam si? z prosba^ o przeanalizowanie i ewentualne poparcie naszego
stanowiska przez Panstwa. Zyskuja^c Panstwa poparcie be_dziemy mogli podjae
dalsze kroki tj. podjqc uchwal§ w sprawie funkcjonowania Izb Rolniczych, ktorq.
zamierzamy przeslac do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poslow
z.naszego okr§gu wyborczego.
Prosz§ o przeslanie Panstwa stanowiska w formie pisemnej w terminie
do 31 marca 2012 roku.

Z powazanfem

Rady Gminy
mgi- Kiystj

Stanowisko Rady Gminy Ztotniki Kujawskie dotycz^ce funkcjonowania
Izb Rolniczych.

Rada Gminy Ztotniki Kujawskie jako reprezentant mieszkancow gminy
wiejskiej, w ktorej sprawy rolnikow oraz ich rodzin sq. przedmiotem szczegolnej
troski, w zwiajzku z docieraja^cymi do nas negatywnymi ocenami oraz brakiem
widocznych inicjatyw Izby Rolniczej w sprawach dotyczajoych rolnikow oraz
calego srodowiska wiejskiego, postanowila zaprezentowac swoje stanowisko w
kwestii funkcjonowaniatej organizacji.
Dodatkowym argumentem upowazniajacym nas do zaj^cia si§ kwestia^
faktycznej reprezentacji srodowiska rolniczego przez izby rolnicze, jest
obowiazek dbania o wlasciwe dysponowanie srodkami publicznymi, z ktorych
cz$sc w formie odpisu od podatku rolnego stanowi ustawowe dofinansowanie
dziaMnosci tej organizacji.
Rownoczesnie chcielibysmy stwierdzic, ze nie jest naszym celem
podwazanie celowosci istnienia organizacji rolniczej, ktora w swoim zalozeniu
powinna reprezentowac interesy srodowiska wiejskiego. Uwazamy jednak, ze
Izba Rolnicza w aktualnej formie i w dotychczasowym ksztalcie
organizacyjnym nie spelnia oczekiwan rolnikow a pogl^biaja^c atmosfer?
zwatpienia stwarza na wsi poczucie bezsilnosci wobec bieza^cych problemow.
Efektem takiej sytuacji jest chociazby niska frekwencja w wyborach do jej
organow.
Na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej czytamy m.in. ,,Poza
swiadczeniem doradztwa indywidualnego do zakresu obowiqzkow pracownikow
nalezy takze biezqca wspolpraca z samorzqdami szczebla powiatowego i
gminnego. .." Niestety taka deklaracja jest, jak do tej pory tylko pustym
sloganem- zadne kontakty z przedstawicielami izb rolniczych na roznych
szczeblach jak do tej poiy nie miaty miejsca. Nie docierajq. rowniez do nas
zadne informacje ani okresowe sprawozdania z dzialalnosci tej organizacji
mimo, ze wspolfmansujemy jej dziaialnosc. Wiele uwag sfyszymy rowniez w
kwestii pomocy prawnej jaka^ winny swiadczyc dla rolnika izby rolnicze.

Czytaja^c dalej na stronie internetowej K-P Izby Rolniczej o jej
statutowych zadaniach mozna stwierdzic, ze w wielu punktach powielaJ3_siej one
z zadaniami Osrodkow Doradztwa Rolniczego. W naszym odczuciu- to nie o to
chodzi. Rolnicy oczekuja^organizacji ktora w ich imieniu zaprezentuje organom
panstwowym stanowisko np: w kwestii ubezpieczen rolniczych, przedstawi
propozycje naliczania podatku rolnego gwarantuj^cq. jego stabilna^ wysokosc niezalezna^ od skrajnych wahan poziomu cen zyta, wystapi w imieniu rolnika na
droge sajdowq. w przypadkach spornych, krzywdza^cych interes rolnikainterpretacji przepisow prawnych, oraz zadba np. o to zeby fundusze
strukturalne w wiejtszym stopniu trafiaty na tereny gmin wiejskich.
83. to tylko wybrane problemy w rozwiazaniu ktorych chcielibysmy miec
sojusznika w Izbach Rolniczych.
Przedstawione stanowisko jest odzewem na niezadowolenie rolnikow z
terenu gminy Zlotniki Kujawskie na sposob i forme funkcjonowania Izb
Rolniczych i ma na celu takie zreformowanie tej waznej dla srodowiska
rolniczego organizacji, aby za jej posrednictwem glos rolnika byl sfyszany u
samych szczytow wladzy RP.
Pozwalamy sobie przestac powyzsze pismo do gmin rolniczych powiatu
inowroctawskiego z prosbq. o przeanalizowanie zaprezentowanych wyzej uwag,
i w przypadku podobnych odczuc- wypracowania stanowiska w przedstawionej
kwestii.
Mamy nadziej^, ze wspolny apel wszystkich gmin wiejskich naszego
powiatu spowoduje, ze rolnicy zyskaja^ prawdziwego partnera i reprezentanta ich
interesow a przekazywane przez samorza^dy srodki finansowe b^da^ wlasciwie
wykorzy stywane.
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