STANOWISKO
Rady Gminy Szczytniki
zajęte na sesji w dniu 18 października 2016 r.
w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie
Rada Gminy Szczytniki wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją
w polskim rolnictwie. Ostatnie wydarzenia, w tym wystąpienie wirusa ASF w Polsce, napływ
zbóż z zagranicy, problemy producentów owoców i warzyw dramatycznie pogorszyły i tak
trudną sytuację na wsi. Wiele gospodarstw zagrożonych jest bankructwem, przedsiębiorstwom
przetwórczym grozi upadłość, a ich pracownikom - bezrobocie.
Rada Gminy Szczytniki zwraca się do Rady Ministrów oraz Parlamentu RP o podjęcie
natychmiastowych i stanowczych działań, mających na celu rozwiązanie problemów polskiej
wsi.
W szczególności zwracamy się o:
1) natychmiastowe zapewnienie wsparcia producentom trzody chlewnej,
2) zwiększenie kontroli związanej z obrotem zwierząt, nie tylko ukierunkowanej na
rolnika, ale także na pośredników, inspekcje i służby weterynaryjne,
3) wprowadzenie systemowych długofalowych działań mających na celu wsparcie
produkcji związanej z trzodą chlewną,
4) ograniczenię do minimum czterdziestodniowego okresu zakazu sprzedaży tuczników ze
strefy zagrożonej,
5) objęcię przewodnictwa przez premier Beatę Szydło nad pracami sztabu kryzysowego
ds. ASF,
6) bezzwłoczne wprowadzenie w strefie zapowietrzonej instrumentów właściwych
przewidzianych dla klęsk żywiołowych, w tym rekompensat dla rolników,
7) jak najszybsze uruchomienie krajowego programu dopłat dla producentów owoców
i warzyw, którzy zmuszeni są do sprzedaży za cenę niepokrywającą kosztów produkcji;
8) wprowadzenie cen minimalnych oraz umów kontraktacyjnych przez przemysł
przetwórczy,
9) podjęcie interwencji w zakresie skupu zbóż przez podmioty państwowe,
10) szybkie wprowadzenie pomocy dla polskich producentów mleka w celu ustabilizowania
rynku,
11) utrzymanie dotychczasowego wieku emerytalnego dla rolników (55 lat kobiety, 60 lat
mężczyźni), w szczególności możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę,
12) utrzymanie dopłat do produkcji roślinnej i zwierzęcej,
13) skutecznej promocji i rozwoju eksportu polskich produktów rolnych,
14) odstąpienie od ratyfikowania umowy o wolnym handlu (CETA),
15) przystąpienie do opracowania instrumentów skutecznie chroniących polskie rolnictwo
po ewentualnym ratyfikowaniu umowy o wolnym handlu (CETA)

Stanowisko zastało zajęte jednogłośnie przez 13 radnych obecnych na sesji.

