
UCHWAŁA NR I/30/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządziegminnym /Dz.U. 
z 2018r. poz. 994 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje : 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy, zalecając przesłanie przedmiotowego 
Stanowiska Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewodzie 
Świętokrzyskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowym Korczynie 

Kazimiera Gołdyn
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                          STANOWISKO  RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWYM KORCZYNIE 

                               W  SPRAWIE  TRUDNEJ  SYTUACJI  W ROLNICTWIE 

 

          Rada Miejska w Nowym Korczynie, popierając działania Komisji Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska oraz wsłuchując się w głosy zaniepokojonych rolników zwraca 

uwagę na ich trudną sytuację ekonomiczną oraz problemy i zagrożenia z niej 

wynikające. Sytuację rolników pogarsza bardzo niska rentowność produkcji rolnej, która 

z roku na rok staje się coraz mniej opłacalna. Rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich 

produktów. Producenci trzody chlewnej z powodu niskich cen żywca i ciągle 

wzrastających cen pasz zmniejszają lub likwidują swoje stada. Szczególnie niepokoi 

rolników fakt, iż Polskę zalewa mięso pochodzące z innych krajów. Import tych 

produktów powinien być poddany szczególnej kontroli ze strony Państwa. Produkcja 

polskiej trzody chlewnej upada, a za chwilę polski rynek będzie uzależniony od importu. 

Polska nie będzie w stanie własnymi siłami pokryć zapotrzebowania na mięso 

wieprzowe, a polscy rolnicy stracą źródło dochodu. Podobna sytuacja dotyczy również 

hodowli bydła mlecznego, gdzie ze względu m.in. na małą stabilność cen mleka jego 

produkcja staje się mało opłacalna. W takiej sytuacji ceny produktów rolnych powinny 

być monitorowane przez Państwo. Uruchomienie skupu interwencyjnego trzody 

chlewnej i bydła mięsnego oraz zagospodarowanie przez Państwo nadwyżek wszystkich 

produktów rolnych staje się w tej sytuacji koniecznością.                                                                                         

      Szczególnie niepokoi sytuacja rolników, którzy ponieśli znaczne straty w wyniku 

ubiegłorocznej suszy. Należałoby wprowadzić jednolite zasady szacowania strat 

spowodowanych klęskami żywiołowymi  w rolnictwie. Obecne zasady budziły 

wątpliwości i często powodowały brak możliwości oszacowania strat bo nie było 

komunikatu IUNG w Puławach, co wykluczało osiągnięcie niezbędnych wskaźników 

strat. Problem dotyczy także szacowania strat na użytkach zielonych będących 

podstawą żywienia bydła. Należy zmienić metodykę wyliczania strat w gospodarstwach 

prowadzących produkcję zwierzęcą, uwzględniając specyfikę produkcji i przyczyny 

generowanych strat. Komisje powinny w jednolity sposób szacować straty i mieć 

jednolitą interpretacje przepisów i wytycznych.     

       Bez pomocy państwa rolnik sam sobie nie poradzi. Państwo regulując rynek 

produktów rolnych winno stworzyć takie warunki, które umożliwią gospodarstwom 

rolnym nie tylko przetrwanie, ale również ich dalszy rozwój.                                                                                                                                                                                               
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