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W numerze m.in.: Rolniku, 31 maja 2015 roku weź udział w wyborach!
Zaufaniem obdarz najlepszych!

4

kwietnia 2015 r. skończyła się IV kadencja
samorządu rolniczego. Krajowa
Rada Izb Rolniczych w dniu
25 listopada 2014 roku podjęła uchwałę Nr 9/2014 w której
określiła termin wyborów do rad
powiatowych izb rolniczych na
dzień 31 maja 2015 roku.

O Izbie Rolniczej Województwa
Łódzkiego – str. 2 i 3
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lp.

1.

2.

Nazwa Spółki Wodnej

3.
Razem powiat bełchatowski

17. 1.
25. 2.

Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie
Gminna Spółka Wodna w Zelowie

49. 3.

Gminna Spółka Wodna w Brzezinach

28. 4.
43. 5.
33. 6.
57. 7.
65. 8.
80. 9.
53. 10.
5. 11.
75. 12.

Spółka Wodna "Bedlno" w Bedlnie
Gminna Spółka Wodna "Dąbrowice" w Dąbrowicach
Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie
Spółka Wodna Krośniewice
Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie
Gminna Spółka Wodna "Oporowianka"
Spółka Wodna "Ostrowianka" Nowe Ostrowy
Gminna Spółka Wodna w Strzelcach
Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej

66. 13.
3. 14.
76. 15.
45. 16.
56. 17.

Spółka Wodna "Kanału Tumskiego" w Górze św. Małgorzaty
Gminna Spółka Wodna w Górze św. Małgorzaty
Gminna Spółka Wodna w Piątku
Spółka Wodna w Witoni
Razem powiat łowicki

Razem powiat brzeziński
Razem powiat kutnowski

Razem powiat łęczycki
Gminna Spółka Wodna w Grabowie

Planowana
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4.
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12 272,20
11 385
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8 800,65
3 471,55

8 185
3 200

5 481,50

2 740,00

2 700

5 481,50

2 740,00

2 700

1 038 002,94

596 451,78

549 213

397 943,76
40 000,00
125 200,27
160 000,00
120 429,06
29 712,63
38 192,50
48 521,15
78 003,57

225 000,00
15 000,00
62 600,00
120 000,00
60 000,00
14 850,00
30 000,00
30 000,00
39 001,78

220 763
15 000
62 600
89 000
60 000
14 850
21 000
27 000
39 000

393 489,71

257 299,83

210 601

113 211,30
28 395,71
79 335,00
141 634,50
30 913,20

56 550,65
20 000,00
56 000,00
109 293,18
15 456,00

56 400
15 745
44 000
79 000
15 456

634 187,88

301 760,39

293 011

136 766,69
71 054,39
42 000,00
60 870,55
90 791,22
52 473,03
32 820,00
10 000,00
137 412,00

40 000,00
41 054,39
20 000,00
40 000,00
45 000,00
30 000,00
12 000,00
5 000,00
68 706,00

40 000
39 500
20 000
33 806
45 000
29 000
12 000
5 000
68 705

Wielkość pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego przyznanej
spółkom wodnym – str. 5

67.
32.
72.
26
12.
74.
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31.
39.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gminna Spółka Wodna w Bielawach
Gminna Spółka Wodna w Chąśnie
Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach
Gminna Spółka Wodna w Kiernozi
Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym.
Gminna Spółka Wodna w Łowiczu
Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach
Gminna Spółka Wodna w Nieborowie
Gminna Spółka Wodna Zduny
Razem powiat łódzki wschodni

46. 27. Gminna Spółka Wodna w Brójcach
71. 28. Gminna Spółka Wodna w Rzgowie
Razem powiat opoczyński
68. 29.
2. 30.
37. 31.
15. 32.

Spółka Wodna w Ostrowie
Gminna Spółka Wodna w Poświętnem
Spółka Wodna Wsi Różanna
Gminna Spółka Wodna w Sławnie
Razem powiat pabianicki

18. 33. Gminna Spółka Wodna w Dłutowie
48. 34. Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku
Razem powiat pajęczański
29. 35. Spółka Wodna Wsi Kolonia Chorzew
Razem powiat piotrkowski
19. 36.
20. 37.
21. 38.
22. 39.
23. 40.
24. 41.

Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach
Gminna Spółka Wodna Grabica
Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy
Gminna Spółka Wodna w Rozprzy
Gminna Spółka Wodna w Wolborzu
Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej

63. 42.
64. 43.
51. 44.
62. 45.
14. 46.

Spółka Wodna Idzikowice
Spółka Wodna Małyń i Józefów
Spółka Wodna Otok
Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Poddębicach
Gminna Spółka Wodna w Uniejowie
Razem powiat rawski

Razem powiat poddębicki

8. 47. Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej
4. 48. Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej

83 595,10
14 907,60

41 700,00
7 400,00
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7 400

68 687,50

34 300,00

34 300
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49 100,00

46 100

12 000,00
19 800,00
15 500,00
80 648,00

6 000,00
14 000,00
5 000,00
24 100,00

6 000
11 000
5 000
24 100

30 873,00

13 541,80

12 481

14 268,00
16 605,00

8 560,80
4 981,00

7 500
4 981

20 063,87

6 019,16

6 019

20 063,87

6 019,16

6 019

162 970,08

97 782,05

89 696

4 959,36
76 137,00
24 841,08
16 531,20
5 785,92
34 715,52

2 975,62
45 682,20
14 904,65
9 918,72
3 471,55
20 829,31

2 767
42 000
13 500
9 200
3 229
19 000

70 516,50

35 156,25

35 156

2 040,00
2 800,00
4 900,00
21 000,00
39 776,50

918,00
1 400,00
2 450,00
10 500,00
19 888,25

918
1 400
2 450
10 500
19 888

94 292,00

57 372,00

50 472

39 228,00
24 320,00

25 000,00
17 000,00

21 500
13 600

ków rolnych przekracza 4000
ha) głosować można nie więcej
niż na dwóch kandydatów. Informacja co do sposobu głosowania
znajdować się będzie na karcie
do głosowania. Po nowelizacji
ustawy o izbach rolniczych wybory do izb rolniczych są dwustopniowe: najpierw wybiera się
członków rady powiatowej, ci z
Czynne i bierne prawo wy- kolei - na swym pierwszym poborcze w wyborach powszech- siedzeniu (które powinno odbyć
nych do samorządu rolniczego się w ciągu 21 dni od dnia wybomają: podatnicy podatku rol- rów) - wybierają spośród siebie
nego, podatnicy podatku z dzia- przewodniczącego rady i delegałów specjalnych produkcji rol- ta, którzy wejdą w skład nowego
nej oraz członkowie rolniczych Walnego Zgromadzenia Izby.
spółdzielni produkcyjnych Zarząd Izby zwoła pierwsze Walposiadających w tych spółdziel- ne Zgromadzenie w ciągu 42 dni
niach wkłady gruntowe.
od dnia wyborów do rad powiatowych. Wtedy to zostaną wyW okręgach jednomandatowych brane organy statutowe Izby, tj.:
(w których powierzchnia użyt- nowy Zarząd, Komisja Rewizyjków rolnych nie przekracza 4000 na, Komisja Budżetowa i delegat
ha) oraz we wszystkich gminach reprezentujący województwo w
miejskich głosować można nie Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
więcej niż na jednego kandydata.
W okręgach dwumandatowych
Ciąg dalszy str. 2
(w których powierzchnia użytReklama

Ciąg dalszy str. 3
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Od dnia 18 maja 2015 r. w urzędach
gmin będą udostępnione do wglądu spisy
członków izby rolniczej uprawnionych do
udziału w głosowaniu w wyborach do rad
powiatowych izby rolniczej.
Głosowanie będzie odbywać się od godziny 8.00 do 18.00 w lokalu wyborczym na
terenie każdej gminy województwa łódzkiego.
Jak głosować:
1. Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do głosowania okazuje komisji dowód osobisty lub inny dokument ze
zdjęciem stwierdzający jej tożsamość.

I

2. Osoba uprawniona do głosowania otrzymuje od komisji kartę do głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.
3. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią komisji okręgowej, a w wypadku przeprowadzania głosowania w obwodzie – również pieczęcią komisji obwodowej.

5. Na karcie do głosowania osoba uprawniona do głosowania oddaje głos na jednego kandydata w okręgu jednomandatowym lub na nie więcej niż dwóch
kandydatów w okręgu dwumandatowym, stawiając znak “x”w kratce z prawej strony obok nazwiska kandydata, na
którego głosuje.

7. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych
dopisków lub skreśleń pociąga za sobą nieważność głosu.
8. Osoba uprawniona do głosowania wrzuca kartę do głosowania do urny w obecności
komisji.

6. Jeżeli na karcie do głosowania postawiono
4. Po otrzymaniu karty do głosowania oso- znak “x” w kratkach z prawej strony obok
ba uprawniona do głosowania udaje się do większej liczby nazwisk kandydatów niż jest
miejsca zapewniającego tajność głosowania, wybieranych w danym okręgu wyborczym
lub nie postawiono znaku “x” w kratce z praznajdującego się w lokalu wyborczym.
wej strony obok nazwiska żadnego kandydata, to głos taki jest nieważny.

O Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego

zby rolnicze są jednostkami samorządu rolniczego działającymi na
rzecz rozwiazywania problemów rolnictwa
i reprezentującymi interesy zrzeszonych
w nim podmiotów (ustawa o izbach rolnirejon sieradzki to liczący się w kraju region
czych z dnia 14 grudnia 1995 r. - Dz.U. Nr owoców.
W IV kwartale 2014 roku pojawiło się produkcji ziemniaka jadalnego. Także na
101 poz.927 z 2002 r. z późn. zm.),
kolejne zagrożenie w postaci lawinowego tym rynku pojawiły się problemy związane
Członkami samorządu rolniczego z mocy spadku cen na rynku trzody chlewnej (na- z możliwością sprzedaży wyprodukowawet 30-40 %).Rynek trzody chlewnej w nych ziemniaków.W związku z niestwierprawa są:
Polsce jest jednym z podstawowych kierun- dzeniem występowania na terenie powiatu
• osoby fizyczne i prawne będące podat- ków produkcji zwierzęcej. Dlatego podjęli- sieradzkiego ognisk chorobowych bakteriośmy działania interwencyjne w tej sprawie. zy pierścieniowej ziemniaka wnosiliśmy o
nikami podatku rolnego;
• osoby fizyczne i prawne będące podat- Wnioskowaliśmy m.in. o wprowadzenie podjęcie działań dotyczących uznania tego
nikami podatku dochodowego z dzia- długotrwałych rozwiązań, które w sposób rejonu jako strefy wolnej od występowania
szybki i skuteczny wpłynęłyby na poprawę tej choroby, co ułatwiłoby sprzedaż ziemłów specjalnych produkcji rolnej;
• członkowie rolniczych spółdzielni rol- sytuacji producentów trzody chlewnej w niaków na rynki europejskie bez potrzeby wykonywania każdorazowych badań i
niczych posiadający w tych spółdziel- naszym kraju, w tym:
• wprowadzenie w dopłatach bezpośred- uzyskiwania świadectw fitosanitarnych. W
niach wkłady gruntowe.
nich do produkcji 2015-2020 dopłaty celu wyeliminowana chorób kwarantannouzupełniającej do każdej lochy, tak jak wych ziemniaka w Polsce postulowaliśmy
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiejest to w przypadku bydła, owiec i kóz. o zwiększenie dotacji o przyznanie dopłaty
go prowadzi swoją działalność na terenie
W
tym
celu w dniu 23 stycznia 2015 roku z tytułu używanego do siewu lub sadzenia
województwa (w województwie łódzkim
21 rad powiatowych w powiatach ziem- w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiału siewnego kategorii elitarny lub
skich). Rady powiatowe wg. art. 9 są orga- dyskutowano o możliwych sposobach po- kwalifikowany mającej charakter de mininem izby, nie posiadają jednak osobowości prawy trudnej sytuacji na rynku trzody mis do kwoty w wysokości 70% wartości
prawnej. Wszystkie problemy rolnictwa chlewnej. Podniesiono problem łamania zakupionych sadzeniaków. Dotacja taka
staramy się rozwiązywać globalnie dla ca- przez Francje zasad europejskiej solidarno- spowodowałaby częstą ich wymianę, a
łego województwa i przenosić je na szcze- ści wobec rosyjskiego embarga. Domaga- więc ograniczenie możliwości wystąpieliśmy się równieżwprowadzenia dopłat do nia choroby, natomiast kwalifikowane sabel centralny oraz UE.
Obecnie rolnictwo przeżywa bardzo eksportu oraz uruchomienia mechanizmu dzeniaki stałyby się bardziej dostępne dla
trudny okres. Kryzys dotyka praktycznie prywatnego przechowalnictwa mięsa wie- ogółu rolników. Wnioskowaliśmy także o
bardziej efektywną współpracę Ministerwszystkich rynków. Warto zaznaczyć, że przowego.
Województwo Łódzkie, a szczególnie stwa Rolnictwa z innymi resortami w celu
pierwsze symptomy kryzysu pojawiły się w
I połowie 2014 r., kiedy w skupie ceny porzeczki czarnej były na poziomie 40-50 gr/
kg, wiśni 50-70 za kg. Ceny te okazały się
być najniższymi na przełomie ostatnich pięciu lat. Niskie ceny, nie pokrywające kosztów produkcji, a nawet zbioru, spowodowały, że wielu plantatorów nie przystąpiło do
zbiorów owoców i podjęło likwidację plantacji.Producenci obawiali się - co się potwierdziło - nadmiernego importu owoców
mrożonych z Chin i krajów trzecich na rynek UE, jak również zmowy cenowej podmiotów prowadzących skup oraz przetwórców.W tym czasie kierowaliśmy wnioski o
stabilizację i utrzymanie cen pozwalających
sadownikom i producentom warzyw, aby w
opłacalny sposób mogli prowadzić produkcję. Domagaliśmy się również rekompensat
Błaszki - spotkanie producentów ziemniaków z Zofią Szalczyk - Sekretarz Stanu w MRiRW
za wycofanie z rynków polskich warzyw i
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pozyskania nowych rynków dla polskich
produktów rolnych i przetwórstwa rolno-spożywczego, lepszego wykorzystania
funduszy promocji artykułów rolno-spożywczych na działania promocyjne polskich produktów zarówno w Polsce jak i na
świecie.
Taktrudna sytuacja na rynkach rolnych
została spowodowana embargiem wprowadzonym przez Federacje Rosyjską oraz
wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF). Doprowadziło to wiele rolników do kłopotów finansowych. Problem
ten ciągle narasta, dlatego związki rolników
rozpoczęły akcje protestacyjne. Zarząd Izby
Rolniczej zajął stanowisko dotyczące trudnej sytuacji na rynkach rolnych, które zostało skierowane do m.in. do Rządu RP, Krajowej Rady Izb Rolniczych. Domagamy się
w nim rozwiązania problemów zarówno na
szczeblu krajowym jak i unijnym.
Zdaniem samorządu rolniczego Rząd
RP powinien podjąć starania, aby uzyskać
zgodę na przeznaczenie w budżecie UE rekompensat finansowych dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku embarga, domagać się większych środków na skuteczne
przeprowadzenie programu bioasekuracji
(zwalczania ASF), uruchomienia mechanizmów interwencyjnych na rynkach wieprzowiny, mleka, warzyw i owoców oraz
innych. Widzimy ponadto pilna potrzebę
pomocy rolnikom, którym w tym roku grożą wysokie kary za nadprodukcję mleka,
czyli przekroczenie kwoty mlecznej. Chodzi o przekonanie Komisji Europejskiej by
dokonała zmiany przelicznika referencyjnej
zawartości tłuszczu w mleku oraz uzyskania zgody o rozłożeniu ewentualnych kar
na raty bez dodatkowych kosztów dla rolników.Rolniczy samorząd domaga się jak
najszybszego zwalczenia wirusa ASF, który pojawił się w Polsce w 2014 r. (na razie
w części województwa podlaskiego) oraz
zmniejszenia skutków ekonomicznych dla
producentów trzody chlewnej poprzez
znaczne zmniejszenie populacji dzików które są podatne na tę chorobę, a poprzez
przemieszczanie się stanowią zagrożenie
dla innych obszarów dotychczas tym groźnym wirusem nieobjętych. Najczęściej
Ciąg dalszy str. 3

Promocja produktów tradycyjnych i rolniczych

wprowadzenie wirusa ASF następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne,
odpadki poubojowe i kuchenne pochodzące
od chorych świń i dzików. Kolejne postulaty to przeprowadzenie kontroli weterynaryjnej importowanych do naszego kraju, w
dużych ilościach, prosiąt i warchlaków oraz
wyjaśnienie przyczyn różnic w cenach (czy
nie są dumpingowe) wieprzowiny niemieckiej czy duńskiej na giełdach UE, a cenach
półtusz importowanych na rynek polski.
W stanowisku, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego zwraca także uwagę
na konieczność zakończenia prac i uchwalenie przepisów umożliwiającą tzw. sprzedaż bezpośrednią przetworzonych produktów z własnego gospodarstwa, w tym
także wyrobów mięsnych, przetworzonych
warzyw i owoców oraz innych produktów.
Sugerujemy również by w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 znalazły się środki na tzw. małe przetwórstwo oraz małe lokalne rzeźnie.
Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego
oprócz rozwiązywania bieżących problemów dotyczących wsi i rolnictwa, na mocy
ustawy wykonuje także działania dotyczące opiniowania aktów prawnych. W 2014
roku były to głownie opinie i uwagi dot. II i
III wersji PROW 2014-2020,system płatności bezpośrednich w Polsce w latach 20152020, ustawy o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich, w sprawie ochrony gatunkowej roślin, w sprawie
zasad pobierania materiału siewnego, w
sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy w ramach działania: „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
ustawy prawo łowieckie i wielu innych dotyczących problematyki rolnictwa i szeroko
pojętej gospodarki żywnościowej.
Izby Rolnicze podjęły się również, w
skali kraju, akcji zbierania podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, która miała
przywrócić w Polsce możliwość uboju rytualnego zwierząt.
W związku z trudna sytuacja panująca na polskiej wsi IRWŁ zwróciła się do
Przewodniczących Rad, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów o obniżenia ceny żyta
stanowiącej podstawę wymiaru podatku
rolnego.
Jednym z ważniejszych działań Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego w minionym roku była realizacja projektu: Promocja marki- „Rolnictwo energią regionu
łódzkiego”.Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-

2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka,
innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i
konkurencyjności przedsiębiorstw. Patronat
nad wydarzeniami wystawienniczo-edukacyjno-kulturalnymi w Nowych Zdunach
(1 czerwca 2014 r.) i w Szadku (7 września
2014 r.) objął Witold Stępień Marszałek
Województwa Łódzkiego oraz TVP Łódź.
W czasie imprez odbyła się promocja
tradycyjnych, regionalnych produktów jako
rozpoznawalnej marki regionu. Udział kół
gospodyń wiejskich, lokalnych grup działania, stowarzyszeń i zespołów ludowych
pozwolił na szerokie propagowanie unikalności kultury i tradycji oraz pokazanie
autentycznego obrazu wsi województwa
łódzkiego. Ważnym elementem było również uczestnictwo szkół rolniczych z terenu
województwa, które w czasie wydarzenia
popularyzowały kształcenie zawodowe,
postawy prośrodowiskowe i bezpieczeństwo pracy. Liczna obecność firm maszynowych zagwarantowała profesjonalny
pokaz nowoczesnych, wydajnych i innowacyjnych technologii w sektorze rolnictwa.
Reportaże TVP Łódź ukazały rolnictwo
jako gałąź gospodarki dającej energię dla
rozwoju regionu łódzkiego. W następstwie
rosyjskiego embarga i strat jakie ponoszą
polscy rolnicy ogromnie ważne są działania
mające na celu promocje rolnictwa i jego
produktów, poprzez poszukiwanie nowych
rynków zbytu dla naszych rodzimych produktów. Projekt promujący markę „Rolnictwo energią regionu łódzkiego” pozwolił na
budowę wewnętrznej spójności rolnictwa
województwa łódzkiego z zachowaniem
jego różnorodności i oryginalności na tle
Polski i Europy. Zwiększyło to jego atrakcyjność i konkurencyjność oraz umocniło
tożsamość kulturalną regionu. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego kontynuując
cele projektu zamierza rozszerzyć tego typu
działania promujące rolnictwo i produkty
przemysłu rolno-spożywczego, bo to właśnie rolnictwo i przetwórstwo jest energią
tego regionu.

gólny. Na stołach dominowały jabłka z rynku hurtowego „Zjazdowa” grup producentów „Elita” z Głowna oraz „ROJA” z Rawy
Mazowieckiej, a także soki z „Wiatrowego
Sadu”. W dyskusji przewijała się tematyka
podniesienia konkurencyjności, atrakcyjności i jakości polskich produktów z sektora
rolno-spożywczego.W opracowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji
dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030
rolnictwo zostało umieszczone i uznane
jako jeden z pięciu najważniejszych działów gospodarki województwa łódzkiego.
Jednym z ważniejszych działań organizacyjnych izby są szkolenia rolników. W
roku szkoleniowym 2014-2015 byliśmy
organizatorami szkoleń o następującej tematyce:
• Zasady wzajemnej zgodności „cross
–compliance” – cykl szkoleń dla rolników (2-3 w każdej gminie);
• Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt (1-2 w powiecie);
• Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych (1-2 w powiecie);
• Realizacja projektu szkoleniowego
„Stosowanie środków ochrony roślin
z uwzględnieniem zasad integrowanej
ochrony (zasięg wojewódzki 2-3 szkolenia w powiecie).
Co roku, w miesiącu lutym, w Łodzi
odbywają się Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Ferma Świń i Drobiu. IRWŁ
jako współorganizator przygotowuje debatę rolną na tematy związane z realizacją
Wspólnej Polityki Rolnej. W roku 2013 w
debacie z rolnikami uczestniczył Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, w 2014 r. Wiceminister Rolnictwa
Krystyna Gurbiel, w 2015 - Radca Generalny MRiRW Zofia Krzyżanowska oraz
Poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba.
Rolnicy uczestniczący w tych debatach
mają możliwość wysłuchania informacji na
interesujące ich tematy, zadawania pytań i
przedstawiania nurtujących ich problemów

• targach „Pamiętajmy o Ogrodach” w
Piotrkowie Trybunalskim.
• Wojewódzkim Święcie Truskawki w
Buczku;
• Wojewódzkim Dniu Cebuli w Grabowie.

Izba Rolnicza działająca w imieniu Krajowej Rady Izby Rolniczej zorganizowała na
terenie województwa trzy pikniki:
• Drobiowy
• Wieprzowy
• Zbożowy

Pikniki mają na celu promowanie wśród
konsumentów spożycia mięsa drobiowego
i jego przetworów, mięsa wieprzowego i
jego przetworów oraz udział w codziennej
diecie ziarna zbóż i jego przetworów.
Przedstawiciele IRWŁ biorą udział
w dożynkach organizowanych przez samorządy różnych szczebli. Wzorem lat
ubiegłych również w 2014 r. nie zabrakło
Zarządu IRWŁ oraz działaczy izby na Do-

Szkolenie IRWŁ

żynkach Jasnogórskich w Częstochowie,
Dożynkach Prezydenckich w Spale, gdzie
byliśmy współorganizatorami debaty (w
ramach Forum Debaty Publicznej poświęconej sprawom wsi i rolnictwa) na temat:
„Młodzież wiejska – szanse i wyzwania”,
której honorowym gościem była małżonka
Prezydenta RP Anna Komorowska.
Od czerwca 2011 roku wydawany jest
miesięcznik Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego pt. „W NOWEJ ROLI” w którym zamieszczane są informacje dotyczące
spraw istotnych dla rolników, nowych rozwiązań w rolnictwie, wydarzeń, konkursów
itp. Bezpłatne egzemplarze trafiają do rolników i mieszkańców wsi województwa
łódzkiego.
Rolnicy województwa łódzkiego mają
również możliwość uzyskania bezpłatnej
porady prawnej. W każdy wtorek i czwartek w siedzibie IRWŁ w Łodzi dyżuruje
prawnik, u którego można uzyskać pomoc
oraz niezbędne informacje dotyczące prawnych aspektów prowadzenia działalności
rolniczej.
Promocja marki ,,Rolnictwo energią regionu łódzkiego” w Nowych Zdunach
To tylko niektóre z ważniejszych dziaIzba Rolnicza Województwa Łódzkiego z dziedziny rolnictwa oraz szeroko pojętej łań jakimi zajmuje się Izba Rolnicza Wojejuż po raz drugi, jako partner merytorycz- polityki rolnej.
wództwa Łódzkiego - jednostka samorządu
ny VII Forum Gospodarczego odbywaIzba Rolnicza bierze również czynny rolniczego, której głównym zadaniem jest
jącego się w dniu 15-16 października w udział w organizacji imprez odbywających działanie na rzecz rozwiazywania probleŁodzi, mogła zaprosić na salon branżowy się na terenie województwa, m.in. w:
mów rolnictwa i reprezentowanie wszyst–„Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo
• targach rolniczo-ogrodniczych w Ko- kich rolników.
Jerzy Kuzański
rolno-spożywcze”, który został objęty paścierzynie;
tronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
• targach „Agro Technika”, targach w
Więcej informacji o działaniach Izby
Wsi, a także Stowarzyszenia Eksporterów
„Sercu Polski” i Wojewódzkiej WystaRolniczej
Województwa Łódzkiego można
Polskich. W tym roku zakres spotkania ze
wie Zwierząt Hodowlanych w Bratoznaleźć na www.izbarolnicza.lodz.pl
względu na embargo miał charakter szczeszewicach;
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Dopłaty bezpośrednie w 2015 r. - cz. 4

godnie ze zmianą przepisów prawa, termin składania Wniosków
o przyznanie płatności na rok 2015 został przedłużony do dnia 15 czerwca
2015 r. Złożenie zaś Wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 po dniu 15
czerwca 2015 r. będzie skutkowało pomniejszeniem kwoty płatności o 1% za
każdy dzień roboczy opóźnienia (zgodnie z art. 13 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
nr 640/2014). Zatem ostateczny termin
składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 będzie upływał w dniu
10 lipca 2015 r.

lin, jeżeli uprawa prowadzona jest na obszarze kwalifikującym się do przyznania
jednolitej płatności obszarowej. Nie jest
wymagane zawarcie umowy. Minimalna
powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

gruntów oraz zobowiązanie odbiorcy do
odbioru produktów w umówionym terminie i zapłaty umówionej ceny. Umowa jest
obowiązkowym załącznikiem do wniosku
o przyznanie tej płatności. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.

• spełnią warunki określone dla poszczególnych płatności, o które wnioskują w roku 2015 (tj. jednolitej płatności obszarowej, płatności dla młodych
rolnika, płatności dodatkowej, wsparcia
powiązanego z produkcją).

Szacowana stawka rocznej płatności wyniesie ok. 400,0 euro/ha.

• Uwaga: Płatność dla małych gospodarstw będzie określana, jako suma
wszystkich płatności bezpośrednich, do
otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie „standardowym” (bez
uwzględnienia płatności niezwiązanej
do tytoniu) z zastosowaniem maksymalnego limitu nie przekraczającego
równowartości w złotych kwoty 1250
euro. Płatność dla małych gospodarstw,
„zastąpi” płatności bezpośrednie, o które rolnik będzie ubiegał się w 2015 r.

- płatność do powierzchni uprawy lnu:
płatność przysługuje rolnikom, którzy
prowadzą uprawę lnu, na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej
płatności obszarowej. Nie jest wymagane
zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia
działki rolnej wynosi 0,1 ha.

Zmiany przepisów dotyczą wszystkich
wniosków złożonych w 2015 r.
Przedłużenie okresu składania wniosków o przyznanie płatności, będzie stosowane tylko na 2015 rok.

Szacowana stawka rocznej płatności wyniesie ok. 200,0 euro/ha.

Płatności związane do powierzchni
upraw

Szacowana stawka rocznej płatności wyniesie ok. 250,0 euro/ha.

- płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych: płatność przysługuje do
powierzchni uprawy buraków cukrowych,
jeżeli uprawa prowadzona jest na obszarze
kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej i objętej umową
zawierającą zobowiązanie rolnika do wytworzenia i dostarczenia odbiorcy oznaczonej ilości produktów rolnych z oznaczonej
powierzchni gruntów oraz zobowiązanie
odbiorcy do odbioru produktów w umówionym terminie i zapłaty umówionej
ceny oraz przeznaczenia buraków na produkcję cukru. Umowa jest obowiązkowym
załącznikiem do wniosku o przyznanie tej
płatności. Minimalna powierzchnia działki
rolnej wynosi 0,1 ha.

- płatność do powierzchni uprawy
chmielu: płatność przysługuje do powierzchni uprawy chmielu w rejonie lubelskim, wielkopolskim lub dolnośląskim,
jeżeli uprawa prowadzona jest na obszarze
kwalifikującym się do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Nie jest wymagane zawarcie umowy. Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
Szacowana stawka rocznej płatności wyniesie ok. 480,0 euro/ha.

- płatność do powierzchni uprawy konopi włóknistych: płatność przysługuje
rolnikom, którzy prowadzą uprawę konopi włóknistych na gruntach kwalifikujących się do przyznania jednolitej płatności
obszarowej, przy zastosowaniu odmian
zawierających w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC)
w suchej masie rośliny. Nie jest wymagane
zawarcie umowy, natomiast do wniosku
o przyznanie płatności należy dołączyć:
oświadczenie o uprawie konopi i etykiety
stosowane na opakowaniach nasion konopi. Minimalna powierzchnia działki rolnej
wynosi 0,1 ha.

Szacowana stawka rocznej płatności wy- płatność do powierzchni upraw roślin niesie ok. 200,0 euro/ha.
wysokobiałkowych: przysługuje rolnikowi, który prowadzi w plonie głównym System dla małych gospodarstw
uprawę roślin wysokobiałkowych, takich
jak: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła,
• Do systemu dla małych gospodarstw
Szacowana stawka rocznej płatności wy- fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch
w roku 2015 „automatycznie” włączeniesie ok. 400,0 euro/ha.
siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja
ni zostaną rolnicy, których łączna kwozwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny,
ta płatności bezpośrednich (tj. z wyłą- płatność do powierzchni uprawy ziem- łubin żółty, peluszka, seradela uprawna,
czeniem kwoty płatności niezwiązanej
niaków skrobiowych: płatność przysłu- wyka siewna, koniczyna czerwona, konido tytoniu) nie przekroczy równoguje do powierzchni uprawy ziemniaków czyna biała, koniczyna białoróżowa, koniwartości w złotych kwoty 1 250 euro.
skrobiowych, jeżeli uprawa prowadzona czyna perska, koniczyna krwistoczerwona,
W instrukcji przesłanej rolnikowi wraz
jest na obszarze kwalifikującym się do komonica zwyczajna, esparceta siewna, luz formularzem wniosku o przyznanie
przyznania jednolitej płatności obszarowej cerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerpłatności, znajduje się informacja o szai objętej umową zawierającą zobowiąza- na chmielowa, lędźwian, nostrzyk i wyka
cunkowych stawkach płatności.
nie rolnika do wytworzenia i dostarczenia kosmata. Płatność ta przysługuje maksyodbiorcy oznaczonej ilości produktów rol- malnie do powierzchni 75 ha. Powierzch• Do systemu dla małych gospodarstw
nych z oznaczonej powierzchni gruntów nia zgłoszona do tej płatności może być
mogą również przystąpić rolnicy, któoraz zobowiązanie odbiorcy do odbioru uznana, za obszar proekologiczny. Nie jest
rych kwota płatności bezpośrednich
produktów w umówionym terminie i za- wymagane zawarcie umowy. Minimalna
przekracza równowartość w złotych
płaty umówionej ceny oraz przeznaczenia powierzchnia działki rolnej wynosi 0,1 ha.
kwotę 1 250 euro, pod warunkiem, że:
ziemniaków na produkcję skrobi ziemniaczanej. Umowa jest obowiązkowym Szacowana stawka rocznej płatności wy• złożą w roku 2015 wniosek o przyzałącznikiem do wniosku o przyznanie tej niesie ok. 239,6 euro/ha.
znanie płatności, w którym wnioskopłatności. Minimalna powierzchnia działki
wać będą o włączenie do systemu dla
rolnej wynosi 0,1 ha.
- płatność do powierzchni uprawy pomałych gospodarstw lub złożą w termimidorów: płatność przysługuje do ponie do dnia 9 czerwca 2015 r. odrębny
Szacowana stawka rocznej płatności wy- wierzchni uprawy pomidorów kwalifikująwniosek o włączenie do tego systemu:
niesie ok. 400,0 euro/ha.
cych się do przyznania jednolitej płatności
obszarowej i objętej umową zawierającą
• spełnią minimalne wymogi w zakresie
- płatność do powierzchni upraw owo- zobowiązanie rolnika do wytworzenia i dopowierzchni lub kwoty wsparcia (1 ha
ców miękkich: płatność przysługuje do starczenia odbiorcy oznaczonej ilości prolub 200 euro);
powierzchni uprawy truskawek lub ma- duktów rolnych z oznaczonej powierzchni
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• Płatność ta przysługiwać będzie tylko
tym rolnikom, którzy nie podzielili (w
sposób sztuczny) gospodarstwa po dniu
18.10.2011 r., w celu uzyskania tej płatności.

• W roku 2015 rolnicy będą mogli
przystąpić do systemu wsparcia dla
małych gospodarstw, z czym wiązać
się będą dla nich korzyści w postaci:

• zwolnienia z obowiązku realizacji
praktyk zazielenienia bez utraty prawa
do uzyskania płatności na zazielenienie;
• zwolnienia z kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności,
• zwolnienia z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie;

• zwolnienia z publikacji o beneficjentach płatności w ramach przepisów
o przejrzystości wsparcia unijnego w
przypadku, w którym kwota otrzymanej pomocy z funduszy rolniczych Unii
nie przekroczy progu 1 250 euro.
• Do systemu dla małych gospodarstw
rolnicy mogą przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku
2015.

• Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw w roku 2015 będzie możliwe
poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia 9 czerwca,
natomiast w kolejnych latach w terminie do dnia 30 września roku, w którym
to wystąpienie ma nastąpić.

Szczegółowe informacje na temat dopłat
bezpośrednich można znaleźć na stronie
www.arimr.gov.pl
Wszystkie części artykułu dostępne są na
stronie www.izbarolnicza.lodz.pl

Będzie dofinansowanie z budżetu
województwa dla spółek wodnych

Rolniku pamiętaj!
Dopłaty do materiału siewnego Komunikat ws. dopłat do materiału

K
nr rejestrze

omisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego
pod przewodnictwem Andrzeja Górczyńskiego zatwierdziła projekt podziału dotacji dla spółek wodnych, który następnie został przyjęty na sesji SejmikuWojewództwa Łódzkiego. Spółki wodne otrzymają o milion złotych więcej niż w
ubiegłym roku. Pieniądze pozwolą na konserwację rowów melioracyjnych, konserwację urządzeń drenarskich oraz usuwanie ich awarii.

lp.

1.

2.

Nazwa Spółki Wodnej

3.
Razem powiat bełchatowski

17. 1.
25. 2.

Gminna Spółka Wodna w Bełchatowie
Gminna Spółka Wodna w Zelowie

49. 3.

Gminna Spółka Wodna w Brzezinach

8 800,65
3 471,55

8 185
3 200

5 481,50

2 740,00

2 700

5 481,50

2 740,00

2 700

1 038 002,94

596 451,78

549 213

397 943,76
40 000,00
125 200,27
160 000,00
120 429,06
29 712,63
38 192,50
48 521,15
78 003,57

225 000,00
15 000,00
62 600,00
120 000,00
60 000,00
14 850,00
30 000,00
30 000,00
39 001,78

220 763
15 000
62 600
89 000
60 000
14 850
21 000
27 000
39 000

393 489,71

257 299,83

210 601

Spółka Wodna "Kanału Tumskiego" w Górze św. Małgorzaty
Gminna Spółka Wodna w Górze św. Małgorzaty
Gminna Spółka Wodna w Piątku
Spółka Wodna w Witoni

113 211,30
28 395,71
79 335,00
141 634,50
30 913,20

56 550,65
20 000,00
56 000,00
109 293,18
15 456,00

56 400
15 745
44 000
79 000
15 456

Razem powiat łowicki

634 187,88

301 760,39

293 011

136 766,69
71 054,39
42 000,00
60 870,55
90 791,22
52 473,03
32 820,00
10 000,00
137 412,00

40 000,00
41 054,39
20 000,00
40 000,00
45 000,00
30 000,00
12 000,00
5 000,00
68 706,00

40 000
39 500
20 000
33 806
45 000
29 000
12 000
5 000
68 705

83 595,10

41 700,00

41 700

Razem powiat kutnowski
28. 4.
43. 5.
33. 6.
57. 7.
65. 8.
80. 9.
53. 10.
5. 11.
75. 12.

Spółka Wodna "Bedlno" w Bedlnie
Gminna Spółka Wodna "Dąbrowice" w Dąbrowicach
Gminna Spółka Wodna "Kutnowianka" w Woźniakowie
Spółka Wodna Krośniewice
Spółka Wodna "Krzyżanów" w Krzyżanowie
Gminna Spółka Wodna "Oporowianka"
Spółka Wodna "Ostrowianka" Nowe Ostrowy
Gminna Spółka Wodna w Strzelcach
Spółka Wodna Ziemi Żychlińskiej

66. 13.
3. 14.
76. 15.
45. 16.
56. 17.

Gminna Spółka Wodna w Grabowie

Razem powiat łęczycki

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

4.
20 453,67

Przyznana
Wnioskowana
pomoc
przez spółkę
finansowa z
pomoc finansowa budżetu
województwa
5.
6.
12 272,20
11 385

14 667,75
5 785,92

Razem powiat brzeziński

67.
32.
72.
26
12.
74.
7.
31.
39.

Planowana
wartość robót

Gminna Spółka Wodna w Bielawach
Gminna Spółka Wodna w Chąśnie
Gminna Spółka Wodna w Domaniewicach
Gminna Spółka Wodna w Kiernozi
Gminna Spółka Wodna w Kocierzewie Południowym.
Gminna Spółka Wodna w Łowiczu
Gminna Spółka Wodna w Łyszkowicach
Gminna Spółka Wodna w Nieborowie
Gminna Spółka Wodna Zduny
Razem powiat łódzki wschodni

46. 27. Gminna Spółka Wodna w Brójcach

14 907,60

7 400,00

7 400

71. 28. Gminna Spółka Wodna w Rzgowie

68 687,50

34 300,00

34 300

127 948,00

49 100,00

46 100

12 000,00
19 800,00
15 500,00
80 648,00

6 000,00
14 000,00
5 000,00
24 100,00

6 000
11 000
5 000
24 100

30 873,00

13 541,80

12 481

14 268,00
16 605,00

8 560,80
4 981,00

7 500
4 981

20 063,87

6 019,16

6 019

20 063,87

6 019,16

6 019

162 970,08

97 782,05

89 696

4 959,36
76 137,00
24 841,08
16 531,20
5 785,92
34 715,52

2 975,62
45 682,20
14 904,65
9 918,72
3 471,55
20 829,31

2 767
42 000
13 500
9 200
3 229
19 000

70 516,50

35 156,25

35 156

2 040,00
2 800,00
4 900,00
21 000,00
39 776,50

918,00
1 400,00
2 450,00
10 500,00
19 888,25

918
1 400
2 450
10 500
19 888

94 292,00

57 372,00

50 472

39 228,00
24 320,00

25 000,00
17 000,00

21 500
13 600

Razem powiat opoczyński
68. 29.
2. 30.
37. 31.
15. 32.

Spółka Wodna w Ostrowie
Gminna Spółka Wodna w Poświętnem
Spółka Wodna Wsi Różanna
Gminna Spółka Wodna w Sławnie
Razem powiat pabianicki

18. 33. Gminna Spółka Wodna w Dłutowie
48. 34. Gminna Spółka Wodna w Lutomiersku
Razem powiat pajęczański
29. 35. Spółka Wodna Wsi Kolonia Chorzew
Razem powiat piotrkowski
19. 36.
20. 37.
21. 38.
22. 39.
23. 40.
24. 41.

Gminna Spółka Wodna w Gorzkowicach
Gminna Spółka Wodna Grabica
Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy
Gminna Spółka Wodna w Rozprzy
Gminna Spółka Wodna w Wolborzu
Gminna Spółka Wodna w Woli Krzysztoporskiej

63. 42.
64. 43.
51. 44.
62. 45.
14. 46.

Spółka Wodna Idzikowice
Spółka Wodna Małyń i Józefów
Spółka Wodna Otok
Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Poddębicach
Gminna Spółka Wodna w Uniejowie
Razem powiat rawski

Razem powiat poddębicki

8. 47. Gminna Spółka Wodna w Białej Rawskiej
4. 48. Gminna Spółka Wodna w Rawie Mazowieckiej
41. 49. Gminna Spółka Wodna w Sadkowicach
Razem powiat sieradzki
50. 50. Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Błaszkach
78. 51. Gminna Spółka Wodna w Klonowej
Razem powiat skierniewicki
13. 52.
52. 53.
40. 54.
70. 55.
44. 56.
47. 57.
1. 58.
36. 59.

Gminna Spółka Wodna w Bolimowie
Gminna Spółka Wodna w Głuchowie
Gminna Spółka Wodna w Godzianowie
Gminna Spółka Wodna w Lipcach z/s w Drzewcach
Gminna Spółka Wodna w Kowiesach
Gminna Spółka Wodna w Makowie
Gminna Spółka Wodna w Słupi
Gminna Spółka Wodna w Skierniewicach
Razem powiat tomaszowski

79. 60. Spółka Wodna Brzeg
55. 61. Gminna Spółka Wodna w Rokicinach
Razem powiat wieluński
10. 62. Gminna Spółka Wodna w Czarnożyłach
81. 63. Gminna Spółka Wodna w Mokrsku
16. 64. Gminna Spółka Wodna w Ostrówku
54. 65. Gminna Spółka Wodna w Pątnowie
77. 66. Gminna Spółka Wodna "Przyszłość" w Wieluniu

30 744,00

15 372,00

15 372

85 621,25

66 675,97

47 361

67 410,94
18 210,31

53 928,75
12 747,22

37 200
10 161

282 645,42

151 361,35

144 798

51 660,00
39 979,73
24 919,06
2 499,75
11 002,60
69 993,99
11 590,29
71 000,00

22 000,00
25 000,00
12 459,53
1 200,00
7 701,82
40 000,00
7 000,00
36 000,00

22 000
22 200
12 459
1 200
6 139
38 400
6 400
36 000

37 633,70

25 300,00

20 170

15 000,00
22 633,70

13 500,00
11 800,00

8 370
11 800

222 810,07

110 974,25

105 090

59 163,00
40 977,45
27 458,05

25 000,00
28 684,22
13 729,03

25 000
22 800
13 729

9 519,21
85 692,36

5 000,00
38 561,00

5 000
38 561

148 537

105 972

81 356

23 317,69
41 040,00
6 640,00
4 000,00
3 000,00
2 100,00
30 924,66
8 150,00
29 364,96

17 400,00
32 832,00
4 640,00
3 000,00
2 000,00
1 600,00
20 000,00
2 500,00
22 000,00

13 011
22 900
3 705
2 200
2 000
1 600
17 100
2 500
16 340

Razem powiat Zduńskowolski

50 000,47

45 000,00

27 000

69. 76. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Szadku

50 000,47

45 000,00

27 000

511 278,02

225 423,00

225 423

199 896,86
144 000,00
11 949,70
150 431,46

99 948,00
72 000,00
5 975,00
45 000,00

99 948
72 000
5 975
45 000

Razem powiat wieruszowski
34. 67.
73. 68.
58. 69.
59. 70.
60. 71.
61. 72.
27. 73.
38. 74.
35. 75.

Gminna Spółka Wodna w Bolesławcu
Gminna Spółka Wodna w Czastarach
Spółka Wodna "Galewice" w Galewicach
Spółka Wodna Kaski w Galewicach
Spółka Wodna "OSOWA" Galewice
Spółka Wodna "Stefanek" w Galewicach
Gminna Spółka Wodna Łubnice
Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach
Gminna Spółka Wodna w Wieruszowie

Razem powiat zgierski
9. 77.
11. 78.
30. 79.
42. 80.

Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Aleksandrowie Łódzkim
Gminna Spółka Wodna w Głownie
Spółka Wodna w Głownie
Gminna Spółka Wodna w Strykowie
6. 81. Spółka Woda Sołectwa Śliwniki
Ogółem

Agencja Rynku Rolnego informuje, że
w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany mającej
charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Szczegółowe informacje dotyczące
uzyskania dopłaty znajdują się w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu
zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany w ramach pomocy de
minimis w rolnictwie” - w zakładce na
stronie ARR.
UWAGA: W 2015 r. obowiązuje
NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.
Łączna kwota pomocy de minimis w
rolnictwie przyznana przez np. ARR,
ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w
okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku,
w którym został złożony wniosek oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat
podatkowych) nie może przekroczyć
15 000 euro.

5 000,00

2 500,00

2 500

4 020 400,49

2 201 902,03

1 999 732
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siewnego
Agencja Rynku Rolnego informuje, że
w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U.
2015 r., poz. 485).
W związku z powyższym, od dnia
22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny wynoszą:
- 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i
pastewne,
- 130 zł – rośliny strączkowe,
- 400 zł – ziemniaki.
Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r.
będą przyznawały dopłaty wyliczone
na podstawie ww. nowych, niższych
stawek. Data wpływu wniosku nie ma
w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art.
35 kpa.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie ARR.

Bezpieczny rowerzysta
PAKIET „BEZPIECZNY ROWERZYSTA”

latoryjnej,
nia, obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe
b) wizyt lekarskich, leczenia szpitalnego, zabiegów i w rowerze polegające na utracie uszkodzeniu lub zniszI. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I MOŻLIWE
operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych) oraz czeniu, z możliwością rozszerzenia o szkody powstałe w
WARIANTY UMOWY UBEZPIECZENIA.
badań zleconych przez lekarza,
przewożonym bagażu podróżnym oraz przyczepkach roc) zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrun- werowych wskutek wszelkich zdarzeń o charakterze lo1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW samokowych,
sowym niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby
dzielnie).
d) transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do upoważnionej do korzystania z roweru, z wyłączeniem
2. Odpowiedzialność cywilna (OC samodzielnie).
szpitala lub ambulatorium,
szkód wymienionych w § 35.
3. NNW i OC.
2) Koszty leczenia podlegają zwrotowi na podstawie 2. W granicy sumy ubezpieczenia Towarzystwo ponosi
4. Casco roweru wyłącznie z NNW i OC.
oryginalnych rachunków pod warunkiem, że zostały po- również odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody
5. Casco roweru rozszerzone o kradzież z siedliska i niesione:
w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w czasie akcji ramiejsc ogólnie dostępnych wyłącznie z wariantem poda) w przypadku leczenia ambulatoryjnego – w ciągu 1 towniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdastawowym.
roku od wypadku,
rzenia objętego umową ubezpieczenia.
6. Casco przyczepki wyłącznie w wariancie podstawob) w przypadku leczenia szpitalnego – w ciągu 2 lat 3. W wariancie rozszerzonym ochrona ubezpieczeniowa
wym z casco roweru.
od wypadku i nie zostały pokryte z innego ubezpie- obejmuje kradzież z siedliska i miejsc ogólnie dostęp7. Bagaż wyłącznie w wariancie podstawowym z casco
czenia.
nych w godzinach od 6.00 do 22.00.
roweru.
3. Dodatkowo, w ramach sumy ubezpieczenia Towarzystwo zwraca:
VI . OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
II. SUMA UBEZPIECZENIA,
1) celowe i udokumentowane oryginalnymi dowodaSUMA GWARANCYJNA.
mi koszty jednorazowego nabycia protez oraz środ- 1.Mozliwość wyboru okresu ubezpieczenia: do 3, do 6,
ków pomocniczych zaleconych przez lekarza, zaku- powyżej 6 miesięcy do 1 roku.
1. NNW – suma ubezpieczenia na jednego Ubezpieczopionych przed upływem 3 lat od daty wypadku – do 2.Okres odpowiedzialności: jeden dla wszystkich rodzanego do wyboru 20 000 zł; 30 000 zł; 50 000 zł. Składwysokości 10% sumy ubezpieczenia,
jów ubezpieczenia.
ka pobierana jest za każdego Ubezpieczonego. Wyjątek
2) poniesione na terytorium RP koszty przeszkolenia
stanowi zapis § 17 ust.3. W ramach jednej zadeklarowazawodowego inwalidów do wysokości 10 % sumy
VII. ZAKRES TERYTORIALNY
nej sumy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa obejubezpieczenia.
muje dzieci Ubezpieczonego w wieku do 10 lat przewoPolska i pozostałe kraje Unii Europejskiej oraz Norweżone w specjalnych fotelikach.
IV. ZAKRES UBEZPIECZENIA ODPOWIEgia, Szwajcaria, Lichtenstein, Islandia.
2. NNW - takie same sumy ubezpieczenia dla wszystkich
DZIALNOŚCI CYWILNEJ
Ubezpieczonych.
3. Casco roweru - maksymalna suma ubezpieczenia w 1. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy
wariancie podstawowym i rozszerzonym o kradzież z w związku z użytkowaniem roweru, Ubezpieczony w
siedliska i miejsc ogólnie dostępnych wynosi 15 000 zł. następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do
4. Przyczepka rowerowa - maksymalna suma ubezpie- naprawienia szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzoczenia: 3 000 zł.
nej osobie trzeciej.
5. Bagaż z możliwą do wyboru sumą ubezpieczenia: 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie skut500 zł lub 1 000 zł.
ki zdarzeń i uzasadnione roszczenia osób trzecich, które
6. OC - suma gwarancyjna na jednego ubezpieczonego zaistniały w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
do wyboru 20 000 zł; 50 000 zł; 100 000 zł. Składka po- 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wybierana jest za każdego Ubezpieczonego.
rządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
7. OC - takie same sumy gwarancyjne dla wszystkich 4. Odpowiedzialnością Towarzystwa objęte są roszczeUbezpieczonych.
nia osób poszkodowanych, dotyczące szkód powstałych
ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćIII. ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
by poszkodowani zgłosili je po tym terminie, jednakże
przed upływem terminu przedawnienia.
1. Z umowy ubezpieczenia przysługują następujące 5. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w
świadczenia:
granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego
1) świadczenie z tytułu urazów doznanych przez na podstawie przepisów prawa polskiego, niezależnie od
Ubezpieczonego zgodnie z Tabelą urazów opisana w miejsca popełnienia przez Ubezpieczonego czynu niedo§ 13 ust.2 pkt 3 ogólnych warunków ubezpieczenia;
zwolonego i powstania szkody.
2) świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego;
3) dzienną dietę za pobyt w szpitalu w związku z wypadkiem objętym ubezpieczeniem;
V. ZAKRES UBEZPIECZENIA
4) Jednorazowe świadczenie z tytułu niemożności skoCASCO ROWERU
rzystania ze zorganizowanego wypoczynku z powodu
nieszczęśliwego wypadku powstałego w związku z 1. Towarzystwo w podstawowym zakresie ubezpieczeużytkowaniem roweru. Świadczenie jest wypłacane
Wykaz placówek TUW w województwie łódzkim
na podstawie dowodu wpłaty za rezerwację zorgaNazwa Placówki
Adres
Telefon
nizowanego wypoczynku, oświadczenia organizatora
wypoczynku o rezygnacji Ubezpieczonego z uczestBiuro Regionalne Łódź
91-342 Łódź, ul. Swojska 4, lodz@tuw.pl
42/640-68-53, 42/640-68-54
nictwa w nim oraz dokumentacji medycznej.
2. W ramach sumy ubezpieczenia Towarzystwo zwraOddział Piotrków Tryb.
44/649-69-29, 44/649-69-80
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 67 / Armii Krajowej 18, piotrkowtrybunalski@tuw.pl
ca koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadOddział Bełchatów
44/633-01-03
97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 27A, belchatow@tuw.pl
ków do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej
Oddział Skierniewice
46/832-30-00, 46/832-36-49
96-100 Skierniewice, ul. Senatorska 25, skierniewice@tuw.pl
w umowie, nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste
Filia Łowicz
46/837-00-79
99-400 Łowicz, ul. Przyrynek 16, lowicz@tuw.pl
koszty leczenia na terytorium RP i pozostałych państw
Filia Kutno
24/254-17-00
99-300 Kutno, ul. Zduńska 9, kutno@tuw.pl
UE oraz w Norwegii, Szwajcarii, Lichtensteinie, Islandii:
Oddział Sieradz
43/822-33-99, fax: 822-38-68
98-200 Sieradz, Rynek 19, sieradz@tuw.pl
1) za koszty leczenia uważa się niezbędne z medycznego
Oddział Łęczyca
24/721-01-61
99-100 Łęczyca, ul. Przedrynek 2, leczyca@tuw.pl
punktu widzenia wydatki poniesione na z tytułu:
Oddział Radomsko
44/683-51-05, 44/683-21-27
97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 4, radomsko@tuw.pl
a) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambu-
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K

oło Gospodyń w Szadku jest jednym z najmłodszych kół w gminie
Szadek, działamy od 7 sierpnia 2012 r. Jesteśmy też jednym z najmniejszych okolicznych kół, ponieważ w naszym Kole
działa 16 pań. Jednak to nie przeszkadza,
z sukcesem, rywalizować z liczniejszymi
i bardziej doświadczonymi organizacjami
gospodyń. W nazwie Koła nie ma przymiotnika “wiejskich”, ponieważ Szadek,
czyli miejscowość z której wywodzi
się Koło, od 1295r. ma prawa miejskie.
Chcemy w ten sposób zaznaczyć, że nie
tylko panie z terenów wiejskich mogą
inspirować się kulturą i tradycją polskiej
wsi, ale także wiele pomysłów rodzi się
w miasteczkach i miastach województwa łódzkiego. Nasze członkinie biorą
udział we wszystkich imprezach organizowanych na terenie gminy Szadek i nie
tylko, jeżdżą również na targi, dożynki

Pasja działania w Szadku
i wystawy. Ostatnio Koło gościło w Kościerzynie na wystawie kwiatowo-przemysłowej, a także na targach “Gardenia”
w Poznaniu. W ubiegłym roku silna reprezentacja Koła brała udział w wyjeździe szkoleniowym doKotliny Kłodzkiej,
podczas którego mogliśmyuczestniczyć
w „XVII Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych”. Na imprezie pokazano ok. 80
stołów wielkanocnych, które cieszyły oko
bogactwem świątecznych dań i ozdób.
Miałyśmy również okazję podpatrzeć
wiele rozwiązań i pomysłów popularnych
w innych regionach kraju oraz zaczerpnąć
inspiracji, które przełożyły się na stworzenie oryginalnych ozdób świątecznych.
Warto wspomnieć, że zaprezentowane
na wystawie w Szadku kury zrobione ze
starych firanek, balonów i kleju to jedna
z takich inspiracji. I mimo tego, że nie zostały docenione przez jury konkursu, cie-

szyły się ogromnym powodzeniem wśród
zwiedzających. Jednym z sukcesów Koła
Gospodyń w Szadku jest wyróżnienie,
które w 2014 roku otrzymał nasz wieniec
dożynkowy, na Dożynkach Wojewódzko-Diecezjalnych w Zduńskiej Woli.
Choć Koło nie jest jeszcze zarejestrowanym stowarzyszeniem to bez żadnych
dotacji i dofinansowań, dzięki licznym
nagrodom i wyróżnieniom,kupiliśmy
sprzęt kuchenny, podgrzewacze oraz duży
namiot niezbędny do wystaw plenerowych. Posiadamy również własny, mały
lokal w szkole, w Szadku, gdzie mamy
możliwość przygotowania się do wystaw
i targów. Ostatnio do Koła dołączyła bardzo zdolna plastycznie członkini, która
inspiruje nas do ciekawych prac artystycznych.Mieszkańców Szadku i regionu uczymym.in. malowania na płótnie,
lepienia z gliny oraz wyplatania z wikliny.

Pomysłów członkiniom Koła nie brakuje.
Naszym celem jest rozwój naszego miasteczka i propagowanie kultury i tradycji województwa łódzkiego. Marzy nam
się stworzenie muzeum historii Szadku i
wytyczanie w naszej okolicy kolejnych
ścieżek rowerowych. Dzięki bardzo zgranemu, wesołemu i prężnemu zespołowi
pokazujemy, że życie w małym miasteczku może być ciekawe i inspirujące.

Stoisko Koła na Turnieju Sołectw w Szadku

Reklama

D

Zupa pokrzywowa

zisiaj coraz bardziej doceniamy
rady naszych babć i dobrą, zdrową żywność. Powracamy do starych
przepisów i dawnych smaków. Koło
Gospodyń z Szadku, na kilku imprezach
propagujących zdrową żywność, miało
okazję zaprezentować zupę pokrzywową, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. To oryginalne dla nas danie,
w dawnych czasach, było podstawą pożywienia wielu wiejskich rodzin, ponieważ z łatwo dostępnych składników
można było przygotować zdrową i pożywną zupę.
Zachęcamy Państwa do powrotu w świat
dawnych smaków.

Składniki:
» 2 duże garście młodych pokrzyw
» 1 cebula
» 2 łyżki masła
» 1 łyżka mąki
» 1-2l bulionu
» 5 ziemniaków
» żółtko
» 2 łyżki śmietany
» łyżka soku z cytryny
» sól,pieprz
Przygotowanie:
Liście pokrzywy sparzyć wrzątkiem,
ochłodzić i zmiksować .Cebulę pokroić,
zeszklić na maśle, dodać
mąkę i sporządzić jasną
zasmażkę. Przygotować
bulion, dodać do niego
utartą marchew, ziemniaki
pokrojone w kostkę, zasmażkę, liście pokrzywy
- ugotować to wszystko do
miękkości.
Zupę doprawić solą i pieprzem, dodać żółtko zmieszane ze śmietaną i zakwasić sokiem z cytryny.
Smacznego!
Koło Gospodyń w Szadku
Reklama

WYDAWCA: SAM-ROL Sp. z o. o.

RADA PROGRAMOWA: Agnieszka Galanciak, Anna Bieniawska, Stanisław Zawilski, ks. Jarosław Leśniak, Piotr Kociołek, Jerzy Kuzański, Sylwia Skulimowska
REKLAMA W GAZECIE: Piotr Kociołek, kom. 692-467-000
NAKŁAD: 10.000 szt.

DRUK I SKŁAD: Inter...Test 96-500 Sochaczew, ul. Mieszka I-go 6, tel. 46 862 96 57, 46 862 83 64, kom. 606 26 26 70, www.it3.pl
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