UCHWAŁA NR XLV/274/2014
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 7 marca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i bydła mięsnego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2013r. poz. 594 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej i bydła mięsnego,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, zalecając przesłanie przedmiotowego Stanowiska
Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn
Kazimiera Gołdyn
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STANOWISKO RADY GMINY NOWY KORCZYN
W SPRAWIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU TRZODY CHLEWNEJ I BYDŁA MIĘSNEGO

Rada Gminy Nowy Korczyn, mając na uwadze bardzo trudną sytuację na rynku trzody
chlewnej i bydła mięsnego stoi na stanowisku, iż konieczne jest szybkie uruchomienie
interwencji państwa w tym temacie.
Problem nadwyżek w produkcji mięsa wieprzowego, który ma charakter ogólnopolski,
w sposób szczególny dotyka liczną grupę rolników z województwa świętokrzyskiego, dla
których produkcja żywca wieprzowego stanowi niejednokrotnie główne źródło utrzymania.
Zahamowanie eksportu spowodowało nie tylko gwałtowny spadek cen, ale też ogólny
problem ze sprzedażą tuczników. Sytuacja wywołana wprowadzeniem embarga przez
Federacje Rosyjską oraz Republikę Białorusi, trudnościami ze sprzedażą i drastycznym
spadkiem cen skutkować będzie załamaniem produkcji, likwidacją stad i utratą miejsc pracy,
a w przyszłości spadkiem cen zbóż. To zaś w konsekwencji przełoży się na dramatyczne
załamanie dochodów i ubożenie rolniczych rodzin, a także pracowników zakładów
przetwórczych, producentów i przetwórców, a w rezultacie na cały budżet państwa.
Utrzymywanie się tej dramatycznej dla rolnictwa sytuacji powoduje bardzo poważne
trudności finansowe hodowców, zwłaszcza, że wielu z nich spłaca kredyty zaciągnięte na
budowę lub modernizację chlewni.
Obecna sytuacja na rynku trzody chlewnej może mieć bardzo szeroki wymiar, a utrata
zaufania rolników do tego kierunku produkcji może okazać się tak poważna i trwała, że
odtworzenie pożądanego poziomu hodowli będzie procesem bardzo trudnym i niezwykle
czasochłonnym.
Apelujemy więc do podjęcia wszelkich działań na forum krajowym i zagranicznym,
które skutkować będą szybkim uruchomieniem skupu interwencyjnego i przetrzymaniem
wieprzowiny w chłodniach, do czasu uspokojenia się sytuacji na tym rynku.
Rada Gminy zajmuje podobne stanowisko w kwestii sytuacji na rynku bydła
mięsnego.
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