PROTOKOL nr 9/20
z posiedzenia Komisji Rolnej Rady Gminy Jasienica
z dnia 29 czenvca 2020 roku od godziny 8.00 do 9.00
w sali sesyjnej Urz^du Gminy Jasienica
Obecni na posiedzeniu:

Czlonkowie Komisji Rolnej
Zaproszeni goscie

•wg listy obecnosci
(zal. nr 1 doprotokolu)
wg list obecnosci
(zal. nr 2 do protokolu)

Proponowanym porzq^dek posiedzenia:
1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie i przyj^cie porz^dku posiedzenia Komisji.
3. Przyj^cie protokolu z poprzedniego posiedzenia.
4. Organizacja Dozynek Gminnych.
5. Sprawy biez^ce i wolne wnioski.
6. Zakonczenie posiedzenia.
Ad. 1

Przewodnicz^ca Komisji Rolnej Genowefa Kopec przywitala zebranych radnych i
gosci.
Ad. 2

Przewodnicz^ca obrad przedstawita proponowany porz^dek posiedzenia. Nikt nie
zglosil zmian i przedstawiony porz^dek posiedzenia zostal w wyniku glosowania przyj^ty
- 6 gtosow ,,za".

Ad. 3

Czlonkowie Komisji zapoznali si? z protokolem z posiedzenia Komisji Rolnej, ktore
odbyto si? w dniu 21 lutego 2020 roku. W wyniku glosowania protokol zostal przyj?ty
- 6 gtos6w_,,za".

Ad. 4

Radni podj^li dyskusj? dotycz^c^ organizacji Dozynek Gminnych. Wojt Janusz
Pierzyna zaproponowal, aby z powodu istniejqcej sytuacji (panuj^cej pandemii) odbyla si?
tylko msza swi^ta z zachowaniem bezpieczenstwa sanitarnego. Radni pozytywnie zaopiniowali
propozycj?. Ustalono, ze uroczysta msza swi?ta zostanie odprawiona w kosciele rzymskokatolickim w Rudzicy pod wezwaniem Narodzenia swi^tego Jana Chrzciciela w dniu 15
sierpnia br.
Ad. 5

Monika Szydlowska, pracownik Sl^skiego Osrodka Doradztwa Rolniczego omowita
tematy dotycz^ce:

^ doplat bezposrednich - mozna sktadac jeszcze po 15 czerwca 2020 roku za
posrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Ostateczny termin skladania wnioskow
uptywa 10 lipca br. Jednakze za kazdy dzien opoznienia nalezna kwota platnosci
zostaniepomniejszonao 1%;

•^ materialu siewnego - do 25 czerwca byly przyjmowane wnioski o przyznanie doplaty
z tytulu zuzytego do siewu lub sadzenia materialu siewnego za rok 2020r. Wnioski
przyjmuj^ biura powiatowe ARiMR wlasciwe ze wzgl^du na miejsce zamieszkania
albo siedzib? wnioskodawcy. Mozna je przekazywac za posrednictwem platformy
ePUAP, przeslac na elektroniczn^ skrzynk? podawcz^ lub wyslac rejestrowan^
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przesytk^ pocztow^. Dokumenty mozna takze dostarczyc do specjalnych wrzutni, ktore
ustawione s^ w placowkach terenowych Agencji lub osobiscie.
^ wsparcia finansowego na ,,Modernizacj^ gospodarstw rolnych (obszar D)" oraz
,,Restrukturyzacj? malych gospodarstw" - 30 czerwca 2020 r. uptywa termin skladania
wnioskow.

•^ programu "Premie dla mlodych rolnikow" - termin skladania wnioskow rozpocz^
si? od 3 czerwca i trwa do 1 sierpnia 2020 r.

Maciej Mazur, pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego przedstawil
informacje na temat funkcjonowania KRUS-u w zwi^zku z obecn^ sytuacj^. Omowil rowniez
dane statystyczne dotycz^ce wypadkow w rolnictwie za ubiegly rok. Pan Maciej Mazur zwroci}
si? z prosb^ do radnych, aby zach?cac rolnikow do udziatu w konkursie organizowanym co
roku ,,0g61nokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Poinformowal rowniez,
ze w zwi^zku z wprowadzeniem stanu zagrozenia epidemicznego zdecydowano o przetozeniu
tego konkursu na rok nast^pny.
Ad. 6

Przewodnicz^ca Komisji podzi^kowata radnym za przybycie. Na tym posiedzenie
zakonczono.
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