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Na XXV sesji, Radni Powiatu Koniñskiego wybrali na stanowisko starosty Stefana Dziamarê,
dotychczasowego wiceprzewodnicz¹cego Rady, dyrektora Wojewódzkiego O�rodka Ruchu Dro-
gowego w Koninie.

O stanowisko starosty koniñskiego ubiega³o siê dwóch kandydatów, od wielu lat dzia³aj¹-
cych w strukturach samorz¹dowych: Stefan Dziamara, zg³oszony przez klub radnych SLD oraz
Andrzej Nowak, kontrkandydat klubu Towarzystwa Samorz¹dowego oraz Prawa i Rodziny.

W tajnym g³osowaniu, za pierwszym kandydatem opowiedzia³o siê 13, a za drugim 9 rad-
nych, 1 radny wstrzyma³ siê od g³osowania, a 2 by³o przeciwko obydwu kandydaturom.

Radni powo³ali tak¿e pozosta³ych cz³onków Zarz¹du, w osobach: Stanis³awa Bielika, wice-
starostê koniñskiego (15 g³osów - za, 10 - przeciwko) oraz Halinê Lenartowicz, (15 � za,
8 przeciwko) S³awomira Kamiñskiego (18- za, 5 przeciwko) i Józefa Wies³awa Rybackiego (15-
za, 8 - przeciwko). W g³osowaniu na cz³onków Zarz¹du bra³o udzia³ 23 radnych.

Stefan Dziamara
� nowym Starost¹ Koniñskim
Od 8 lutego 2005r., Powiat Koniñski ma nowego starostê.

Goszcz¹c na ³amach dzisiejszego wydania
�Kuriera Powiatowego�, po raz ostatni spotykam
siê z Pañstwem jako Starosta Koniñski. Dziêki
poparciu mojej kandydatury w wyborach uzu-
pe³niaj¹cych do Senatu RP, od 2 lutego br. bêdê
pe³niæmandat Senatora Rzeczpospolitej Polskiej.
To dla mnie ogromny zaszczyt i wyró¿nienie,
ale przede wszystkim osobisty sukces, bêd¹cy po-
twierdzeniem Pañstwa akceptacji dla mojej
dzia³alno�ci spo³ecznej i politycznej na rzecz
Ziemi Koniñskiej i ca³ej Wielkopolski.

Sze�æ lat temu, obejmuj¹c urz¹d Starosty
Koniñskiego, podjê³am siê bardzo trudnego i od-
powiedzialnego zadania - zarz¹dzania drugim
co dowielko�ci powiatemwWojewództwieWiel-
kopolskim. Z perspektywy tych lat, z dum¹ i za-
dowoleniem mogê stwierdziæ, ¿e pomimo trud-
no�ci zwi¹zanych z finansowaniem zadañ,
wspólnymwysi³kiemw³adz powiatowych i gmin-
nych oraz aktywno�ci wielu ludzi, wspieraj¹-
cych dzia³ania samorz¹dowe, uda³o siê wykre-
owaæ wizerunek dobrze zarz¹dzanego powia-
tu, jednego z bardziej rozwiniêtych i prê¿niej
dzia³aj¹cych w Regionie.

Do naszych wspólnych osi¹gniêæ mo¿emy
zaliczyæ szereg inwestycji w dziedzinie o�wia-
ty, pomocy spo³ecznej, drogownictwa, a tak¿e
tych realizowanych przy wsparciu funduszy
unijnych: SAPARD i ZPORR. Wiem, ¿e nie zna-
le�li�my wystarczaj¹co skutecznych rozwi¹zañ
dla wszystkich problemów spo³eczno�ci naszego
powiatu, zw³aszczaw zakresie bezrobocia, choæ
uda³o nam siê zahamowaæ jego wzrost.
Wierzê jednak, ¿e z ka¿dym kolejnym rokiem
przynale¿no�ci naszego kraju do struktur unij-
nych, zmniejszaj¹c dystans dziel¹cy nas od naj-
wy¿ej rozwiniêtych krajów cz³onkowskich, po-
przez dynamiczny rozwój przemys³u, rolnictwa
i us³ug na obszarach wiejskich. Gwarancj¹
wykorzystania szansy, jak¹ daje nam cz³onko-
stwo w Unii, jest Pañstwa aktywno�æ i przedsiê-
biorczo�æ. St¹d te¿ niezmiernie cieszymnie fakt,
¿e ju¿ dzi� z pomocy unijnej dla polskiej wsi
korzysta zdecydowana wiêkszo�æ rolników po-
wiatu koniñskiego.

Drodzy Pañstwo, sze�æ lat wytê¿onej pracy
traktujê jako najbardziej satysfakcjonuj¹cy
okres w moim ¿yciu zawodowym. Jestem dum-
na, ¿e mog³am pracowaæ na rzecz Powiatu
Koniñskiego i jego wyj¹tkowych Mieszkañców.

Serdecznie dziêkujê Pañstwu za ¿yczliwo�æ
i wyrazy sympatii jakich do�wiadcza³am bêd¹c
Starost¹. Szczególne wyrazy podziêkowania za
lata owocnej wspó³pracy kierujê do radnych
powiatu, kole¿anek i kolegów z zarz¹du powia-
tu koniñskiego, burmistrzów i wójtów, pracow-
ników starostwa i jego jednostek organizacyj-
nych oraz wszystkich, z którymi wspólnie dba-
³am o jego wizerunek i bogaty dorobek.

Korzystaj¹c z okazji, serdecznie dziêkujê
Wyborcom za okazane zaufanie i poparcie
mojej kandydatury w wyborach do Senatu RP.
Zapewniam, ze uczyniê wszystko aby tego za-
ufania nie zawie�æ, godnie reprezentowaæ
Wszystkich Mieszkañców Ziemi Koniñskiej w
Parlamencie oraz jak najlepiej spo¿ytkowaæ
moje do�wiadczenie w pracy administracji sa-
morz¹dowej.

Mamnadziejê, ¿e dziêki bezpo�rednim kon-
taktom z Pañstwemmoja wiedza o nurtuj¹cych
Was problemach bêdzie coraz szersza, a praca
w Senacie twórcza. Wszelkie bowiem sugestie,
pytania, skargi i pro�by bêd¹ dla mnie wska-
zówk¹ i inspiracj¹ do dzia³añ podejmowanych
w Parlamencie. Zapraszam wiêc serdecznie do
swojego biura, przy ul. Staszica 27 w Koninie ,
tel. 063 2429853.

El¿bieta Streker-Dembiñska
Senator RP

Stefan Dziamara Andrzej Nowak

Szanowni Pañstwo!
Objêcie urzêdu Starosty Koniñskiego, to wielki zaszczyt ale i ogromna odpowie-

dzialno�æ za realizacjê precyzyjnie okre�lonych zdañ, których nadrzêdnym celem jest
stwarzanie warunków dla godnego ¿ycia lokalnej spo³eczno�ci. Dba³o�æ o interes Po-
wiatu Koniñskiego i pomy�lno�æ jego
Mieszkañców, traktujê jakomoje pod-
stawowe zobowi¹zanie.

Z ogromnym szacunkiem odnoszê
siê do osi¹gniêæ poprzedniego Staro-
sty, pani El¿biety Streker � Dembiñ-
skiej.

Deklarujê, ¿etak¿emoim celem bê-
dzie stwarzanie sprzyjaj¹cychwarun-
ków dla rozwoju gmin oraz wspiera-
nie inicjatywy ich mieszkañców.

Jako osoba otwarta na dialog
i wspó³pracê, wierzê ¿e dziêki wspól-
nymwysi³kom samorz¹dów: powiato-
wego i gminnych, przywsparciu insty-
tucji, organizacji i firmuda siê spraw-
nie i skutecznie rozwi¹zywaæ proble-
my powiatu.

Liczê tak¿e naPañstwa zaanga¿o-
wanie w sprawy powiatu, bowiem to
Wy, Mieszkañcy stanowicie jego naj-
wiêkszy potencja³, i to od Waszej ak-
tywno�ci zale¿y równie¿ przysz³o�æ
naszej Ma³ej Ojczyzny.

Stefan Dziamara
Starosta Koniñski
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Rok 2004 by³ dla Powiatowego Urzê-
du Pracy w Koninie prze³omowy.

Na koniec grudnia 2004 r. w rejestrach
urzêdu przebywa³o 19.931 osób bezrobot-
nych (Powiat Koniñski � 12.915 osób, Mia-
sto Konin � 7.016 osoby). W latach 2001-
2003 liczba bezrobotnych zawsze przewy¿-
sza³a poziom 20.000.

Od pocz¹tku 2004 r. do ewidencji PUP
przyjêtych zosta³o 17.067 osób, w tym
6.852 to osoby zamieszka³e w Koninie, na-
tomiast wyrejestrowanych zosta³o 17.805
osób bezrobotnych, w tym 7.420 osób
z miasta Konina. Do zasadniczych przy-
czyn wy³¹czenia z ewidencji nale¿¹: pod-
jêcie pracy, nie potwierdzenie gotowo�ci
do podjêcia pracy, rozpoczêcie szkolenia
lub sta¿u pracy, dobrowolna rezygnacja
ze statusu bezrobotnego oraz nabycie praw
emerytalnych lub rentowych.

Na koniec grudnia 2004 roku w Po-
wiatowym Urzêdzie Pracy w Koninie za-
rejestrowanych by³o 3.425 osób pobiera-
j¹cych zasi³ek dla bezrobotnych. Stanowi-
li oni 17,2 % ogó³u bezrobotnych, nato-
miast osoby zamieszka³e na wsi stanowi³y
52,4 % wszystkich bezrobotnych.

W ewidencji koniñskiego PUP, na koñ-
cu 2004 r. zarejestrowanych by³o 576 osób
niepe³nosprawnych (w tym 261 kobiet).
W�ród niepe³nosprawnych, 351 posiada³o
status bezrobotnego, za� status poszuku-
j¹cego pracy - 225 osób.

Stopa bezrobocia w subregionie ko-
niñskim by³a wy¿sza ni¿ stopa bezrobocia
w Polsce i Wielkopolsce. Na koniec listo-
pada 2004 r. wynios³a:

- Powiat Koniñski � 26,7 %
- Miasto Konin � 18,3 %
- Wielkopolska � 15,9 %
- Polska � 18,7 %

Na realizacjê zadañ na rzecz przeciwdzia-
³ania bezrobociu w 2005 roku, Powiatowy
Urz¹d Pracy w Koninie pozyska³ ze �rod-
ków Funduszu Pracy kwotê 9.093.9000 z³.

W ramach tych �rodków, na ³¹czn¹
kwotê 2.896.200 z³., po raz pierwszy, re-
alizowane by³y dwa projekty z Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego ( EFS).

W ramach form aktywnych finansowa-
nych zarówno z algorytmu oraz EFS zak-
tywizowano 1.967 bezrobotnych w tym:
- w ramach prac interwencyjnych � 297

osób
- w ramach robót publicznych � 279

osób
- w ramach sta¿y � 629 osób
- w ramach umów absolwenckich � 20

osób
- w ramach szkoleñ � 534 osoby
- w ramach przygotowania zawodowe-

go � 116 osób
- po¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alno�ci

gospodarczej uzyska³y � 4 osoby
- jednorazowe �rodki na podjêcie dzia-

³alno�ci gospodarczej uzyska³o � 73
osoby

- w ramach wyposa¿enia i doposa¿enia
stanowiska pracy dla skierowanych
bezrobotnych � 15 osób

Powiatowy Urz¹d Pracy w Koninie
kontynuowa³ do 09.03.2004 r. program
�Bezpieczna droga�, zapocz¹tkowany i re-
alizowany w 2003 r. Celem akcji by³o za-
pewnienie bezpieczeñstwa dzieciom na
drodze do szko³y poprzez nadzorowanie
przej�æ dla pieszych na drogach o wyj¹t-
kowym zagro¿eniu w ruchu drogowym
w rejonie dzia³ania Urzêdu. W programie
bra³o udzia³ 13 gmin oraz miasto Konin.
Program prowadzony by³ w 38 szko³ach,
uczestniczy³o w nim 40 osób zatrudnio-
nych na czas trwania projektu w ramach
robót publicznych.

W 2004 r. Powiatowy Urz¹d Pracy w
Koninie przyst¹pi³ do realizacji kolejnych
programów:
1. �Czysta gmina� - celem programu by³o

podniesienie estetyki na terenie gmin
powiatu koniñskiego i miasta Konina
oraz aktywizacja zawodowa osób d³u-
gotrwale bezrobotnych. Program reali-
zowany by³ w formie robót publicz-
nych w 14 gminach powiatu Koniñ-
skiego i mie�cie Koninie. Partnerem
w programie by³ Zarz¹d Dróg Powia-
towych. W programie uczestniczy³o
113 osób d³ugotrwale bezrobotnych.
Po zakoñczeniu programu na dalszy
okres zosta³o zatrudnionych 18 osób.

2. �Zielone wakacje� - celem strategicz-
nym programu by³o zapewnienie bez-
pieczeñstwa dzieciom wiejskim
w okresie ¿niw, a wiêc wzmo¿onych
prac polowych. Jednak¿e ide¹ realiza-
cji programu, która towarzyszy³a celo-
wi strategicznemu by³o równie¿ wy-
równywanie szans ludno�ci wiejskiej
w dostêpie do zorganizowanego let-
niego wypoczynku dzieci. G³ównymi
organizatorami programu by³y Urzêdy
Gmin, partnerami natomiast Gminne
O�rodki Pomocy Spo³ecznej - zatrud-
niaj¹ce beneficjentów w ramach robót
publicznych. Powiatowy Urz¹d Pracy
w Koninie finansowa³ zarówno szko-
lenie osób bezrobotnych w zakresie
�opiekunów kolonii�, jak i refundacjê
wynagrodzenia za ich zatrudnienie w
ramach robót publicznych. Program re-
alizowa³y 4 Gminne O�rodki Pomocy
Spo³ecznej tj. Kleczew, Skulsk, Rzgów,

Stare Miasto. Na terenie wcze�niej wy-
mienionych 4 gmin powiatu koniñskie-
go sprawowana by³a opieka nad 370
dzieæmi w wymiarze 8 godzin dzien-
nie przez 15 opiekunów.

3. �Lepsza droga� - program aktywizacji
zawodowej osób d³ugotrwale bezro-
botnych z terenów wiejskich dla wo-
jewództwa wielkopolskiego. Praco-
dawc¹ dla 15 osób bezrobotnych, skie-
rowanych z Powiatowego Urzêdu Pra-
cy w Koninie do wykonywania robót
publicznych na terenie powiatu koniñ-
skiego, by³ Wielkopolski Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu. Celem re-
alizacji programu by³o podejmowanie
dzia³añ na rzecz osób bezrobotnych,
które pozostaj¹ bez pracy przez okres
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy. 15 osób za-
trudnionych w ramach robót publicz-
nych przez okres 6 m-cy, tj. od 26
kwietnia do 26 pa�dziernika 2004 r.
zajmowa³o siê bie¿¹cym utrzymaniem
dróg wojewódzkich na terenie powia-
tu koniñskiego.

4. �Rowy� - program aktywizacji bezrobot-
nych z terenów wiejskich i o wysokim
zagro¿eniu bezrobociem dla wojewódz-
twa wielkopolskiego. Pracodawc¹
w subregionie koniñskim dla 38 osób
skierowanych z Powiatowego Urzêdu
Pracy w Koninie do wykonywania ro-
bót publicznych by³o Gospodarstwo Po-
mocnicze Wielkopolskiego Zarz¹du
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Po-
znaniu, Rejonowy Oddzia³ w Koninie.
Realizacja tego programu przyczyni³a
siê do aktywizacji zawodowej osób za-
gro¿onych wykluczeniem spo³ecznym,
zamieszkuj¹cych tereny wiejskie
i o wysokim zagro¿eniu bezrobociem.
38 osób zatrudnionych w ramach ro-
bót publicznych przez okres 5 m-cy,
tj. od 27 kwietnia do 26 wrze�nia 2004
r. zajmowa³o siê konserwacj¹ urz¹dzeñ
melioracji podstawowych na terenie
powiatu koniñskiego. Po zakoñczeniu
realizacji programu, 7 osób znalaz³o
zatrudnienie na dalszy okres.

5. �Rolnik w Unii Europejskiej� - celem
programu by³a pomoc w przygotowa-
niu rolników z powiatu koniñskiego
do absorpcji �rodków z Unii Europej-
skiej oraz aktywizacja zawodowa bez-
robotnych absolwentów. Program re-
alizowany by³ w formie sta¿y absol-
wenckich przez 14 gmin powiatu ko-
niñskiego, w programie uczestniczy³o
28 absolwentów z tego 22 osoby za-
koñczy³y realizacjê programu, 5 osób
kontynuuje sta¿ do 2005 roku, 1 oso-
ba podjê³a zatrudnienie.

Wymieñ prawo jazdy!!!
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Ponadto PUP z³o¿y³ i realizowa³ dwa
projekty wniosków rozszerzonych wspó³-
finansowanych ze �rodków EFS:
� �Powrót na rynek pracy� na kwotê
1.828.050 z³. Celem projektu jest uaktyw-
nienie osób d³ugotrwale bezrobotnych
z terenu powiatu koniñskiego i miasta Ko-
nina oraz stworzenie im warunków do
ponownego wej�cia na lokalny rynek pra-
cy. W ramach tego projektu zaktywizowa-
no 967 osób w ramach:
� szkoleñ zawodowych - 746 osób
� prac interwencyjnych - 47 osób
� dotacji - 58 osób
� przygotowania zawodowego � 116 osób
� �Szansa dla m³odzie¿y� (na kwotê
2.012.064 z³.). Celem projektu jest zwiêk-
szenie szans na rynku pracy m³odzie¿y do
25 roku ¿ycia, zarejestrowanej w PUP
w Koninie oraz pomoc w poprawieniu ich
konkurencyjno�ci na rynku pracy , znalezie-
niu i utrzymaniu pracy. W ramach tego pro-
jektu zaktywizowano 504 osoby w ramach.
� sta¿y absolwenckich - 437 osób
� szkoleñ - 59 osób
� dotacji - 8 osób

Anna Subda
Zastêpca Dyrektora

Powiatowego Urzêdu Pracy w Koninie

Tabela1 Liczba bezrobotnych wed³ug gmin powiatu koniñskiego� stan na koniec grud-
nia 2004 roku

��Wymieñ prawo jazdy !

Wydzia³ Komunikacji Starostwa Powia-
towego w Koninie przypomina, ¿e ostatecz-
ny termin wymiany dokumentu prawa jaz-
dy, wydanego w okresie od 1.01.1984r. do
30.04. 1993r., up³ywa z dniem 30.04.2005r.

Aby zapewniæ sprawn¹ obs³ugê klien-
tów i zapobiec tworzeniu siê kolejek, prosi-
my Pañstwa o nieodk³adanie odbioru lub
wymiany starych dokumentów na ostatni¹
chwilê i jak najszybsze za³atwienie ww.
spraw w Urzêdzie (pokój nr 157, nr tel.
2430254; 2430262).

Na chwilê obecn¹, w Wydziale Komuni-
kacji zalega ok. 1300 nieodebranych
a wydrukowanych dokumentów praw jazdy
a ok. 1500 osób nie z³o¿y³o jeszcze wniosku
o wymianê dokumentu.

Przypominamy, ¿e termin 30 kwiet-
nia br. jest terminem ostatecznym i nie
wywi¹zanie siê z niego, bêdzie skutko-
wa³o podczas kontroli drogowej zabra-
niem dokumentu oraz kar¹ mandatu
w wysoko�ci 50 z³.

Marta J. Bagrowska

� Stypendia z EFS- u na
rok szkolny 2004/2005
zosta³y przydzielone

W zwi¹zku z wyrównywaniem szans edu-
kacyjnych poprzez programy stypendialne finan-
sowane ze �rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz ze �rodków Bud¿etu Pañstwa,
Zarz¹d Powiatu Koniñskiego w drodze uchwa-
³y, przyzna³ stypendia uczniom szkó³ ponadgim-
nazjalnych z siedzib¹ na terenie powiatu i
uczniom z Zespo³u Licealnego w Kramsku oraz
studentom ze sta³ym miejscem zamieszkania w
gminach powiatu koniñskiego.

Uchwa³¹ Nr 312/04 z dnia 27 pa�dziernika
2004 r., Zarz¹d Powiatu Koniñskiego przyzna³
stypendia 226 uczniom na rok szkolny 2004/
2005 w wysoko�ci 100 z³ miesiêcznie, wyp³a-
cane przez okres do 10 miesiêcy.

O stypendium w ramach realizacji projek-
tu �Fundusz stypendialny dla uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych� ubiega³o siê 663
uczniów. Ograniczone �rodki finansowe po-
zwoli³y jednak na przyznanie 226 stypendiów.
Otrzymali je uczniowie z rodzin, których do-
chód na 1 osobê wyniós³ do 190,70 z³ mie-
siêcznie.

Na podstawie z³o¿onych przez uczniów
rachunków za artyku³y szkolne, podrêczniki,
s³owniki, odzie¿ sportow¹, obuwie sportowe,
ubezpieczenie, wy¿ywienie w szkolnej sto³ów-
ce, pobyt w internacie oraz przejazd �rodkami
masowej komunikacji do i ze szko³y, do dnia

31 grudnia 2004 r. wyp³acono ogó³em kwotê
37.479,00 z³.
O stypendium, w ramach realizacji projektu
�Fundusz stypendialny dla studentów z
powiatu koniñskiego�, ubiega³o siê 1306
uprawnionych studentów. Uchwa³¹ Nr 323/04
z dnia 7 grudnia 2004 r., Zarz¹d przyzna³ sty-
pendia dla 77 studentów na rok akademicki
2004/2005 w wysoko�ci 200 z³ miesiêcznie,
wyp³acane przez okres do 9 miesiêcy.
Otrzymali je studenci z rodzin, których dochód
na 1 osobê wyniós³ do 66,31 z³ miesiêcznie.
Do dnia 31 grudnia 2004 r. przekazano na konta
studentów ogó³em kwotê 27.720,00 z³.

Ma³gorzata Hopen
Inspektor w Wydziale O�wiaty,

Kultury, Sportu i Turystyki

� Starostwo
- Promotorem Ekologii
w 2005r.

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Jury VI Edycji
Narodowego konkursu Ekologicznego �Przy-
ja�ni �rodowisku�, organizowanego pod Patro-
natem Honorowym Prezydenta RP, przed³u¿y-
³o Starostwu Powiatowemu w Koninie prawo
pos³ugiwania siê w 2005 roku znakiem �Pro-
motor Ekologii�.

18 stycznia br. Starosta El¿bieta Streker-
Dembiñska wziê³a udzia³ w uroczystej Gali Lau-
reatów i Wyró¿nionych VI Edycji Konkursu.

Marta J. Bagrowska

Wymieñ prawo jazdy!!!
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RolnikRolnikRolnikRolnikRolnik KoniñskiKoniñskiKoniñskiKoniñskiKoniñski

MJB.: Miniony rok, choæ nale¿y do
wyj¹tkowo bogatych w wydarzenia
w historii naszego kraju, zapisa³ siê
jako rok wst¹pienia Polski w struktu-
ry Unii Europejskiej. Dla polskiego rol-
nictwa rozpocz¹³ siê czaswielkiej szan-
sy a instytucje i organizacje dzia³aj¹ce
na rzecz rolnictwa stanê³y przed wiel-
kim wyzwaniem.

Jak z perspektywy powiatu, ocenia
Pan Starosta przygotowanie instytucji
dowdra¿ania programówunijnych dla
rolnictwa?

S.B. W�ród wielu wydarzeñ jakie mia³y
miejsce w kraju i na �wiecie w roku 2004,
w ocenie znacznej czê�ci spo³eczeñstwa
nasze wst¹pienie do grona pañstw jedno-
cz¹cej siê Europy, jest wydarzeniem naj-
wa¿niejszym. Ocenê tak¹ wydaj¹ zarów-
no przeciwnicy, jak i zwolennicy tego aktu.
Od momentu wej�cia do Unii wielkim wy-
zwaniem sta³o siê jak najlepsze wykorzy-
stanie naszego cz³onkostwa. Bêdzie to za-
le¿a³o od tego, jak my sami Polacy, bêdzie-
my umieli wykorzystaæ zaistnia³emo¿liwo-
�ci. Bêdzie to równie¿ zale¿a³o od tego,
w jakim kierunku bêdzie przebiega³ pro-
ces przemian w samej Unii. W interesie
Polski Unia nie mo¿e byæ federacj¹ zdo-
minowan¹ przez pañstwa najsilniejsze,
a winna byæ Europ¹ ojczyzn stanowi¹c¹
szansê wyrównywania poziomu ¿ycia dla
biedniejszych krajów i regionów.

Nie bêdzie to takie ³atwe. Nowa Kon-
stytucja Unii Europejskiej zmniejsza wp³y-
wy Polski w Unii i prowadzi do niebez-
piecznej dominacji najsilniejszych pañstw
unijnych. Bardzo niekorzystne a nawet
niebezpiecznie s¹ planowane zmiany
wWspólnej Polityce Rolnej (WPR) w latach
2007 � 2013. Wystêpuj¹ce w Unii tenden-
cje do ograniczenia �rodków na Wspóln¹
Politykê Roln¹, s¹ du¿ym zagro¿eniem dla
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polskiego rolnictwa. By³oby fatalnym dla
Polski i polskiej wsi rozwi¹zaniem, gdyby
po doj�ciu przez polskich rolników do rów-
nych dop³at, zosta³y one ograniczone b¹d�
zniesione. Dlatego polski rz¹d i polscy eu-
roparlamentarzy�ci, powinni twardo i kon-
sekwentnie broniæ dotychczasowych zasad
WPR. Tej obrony i konsekwencji bêdzie
potrzeba przy opracowaniu nowego bud¿e-
tu Unii na lata 2007 - 2013, ale tak¿e
i w latach 2005 i 2006. W okresie docho-
dzenia do pe³nych dop³at polscy rolnicy s¹
poszkodowani i zdani na nierówn¹ kon-
kurencjê. Dlatego tak wa¿ne jest, aby za-
planowane �rodki z bud¿etu unijnego
i naszego krajowego sp³ywa³y w zak³ada-
nej wysoko�ci i w odpowiednim czasie. Dzi�
np. bardzo nerwow¹ sytuacjê wywo³uje na
wsi znacznie wolniejsze od zapowiadane-
go tempo wyp³at dop³at bezpo�rednich dla
rolnictwa. �rodki te s¹ tym bardziej wa¿-
ne dla rolników, ¿e zdecydowana ichwiêk-
szo�æ, zaplanowa³a wykorzystaæ je na in-
westycje (sp³ata kredytów, zakup maszyn,
zakup ziemi itp.) a nie na bie¿¹c¹ kon-
sumpcjê.

G³ówn¹ instytucj¹, na której spoczywa
ca³y ciê¿ar obs³ugi finansowej wszystkich
dzia³añ i programów skierowanych dla wsi
i rolnictwa jako instytucji p³atniczej jest
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Agencja jako, ¿e musi wszystkie
czynno�ci i zadania wykonywaæ w bardzo
krótkim czasie, boryka siê z wieloma trud-
no�ciami. Uwa¿am jednak, ¿e radzi sobie
ze swymi zadaniami stosunkowo dobrze.
Nie by³o przypadku, ¿eby rolnik przez nie-
w³a�ciw¹ obs³ugê nie uzyska³ nale¿nej mu
pomocy finansowej. Do chwili obecnej Po-
wiatowe Biuro Agencji w Koninie naliczy³o
p³atno�ci i wyda³o decyzje dla ponad 90%
rolników, którzy z³o¿yli wnioski.

Istotna by³a i w dalszym ci¹gu pozo-
staje aktualna informacja o formach i za-

kresie pomocy finansowej ze �rodków
Wspólnej Polityki Rolnej. Pomoc w tym
zakresie rolnicy z naszego powiatu mog¹
otrzymaæ z wielu instytucji. W pierwszej
kolejno�ci doradztwo �wiadczy Biuro Po-
wiatowe O�rodka Doradztwa Rolniczego,
które mie�ci siê na ul. Hurtowej 1. Spotka-
nia w tym zakresie organizuje Biuro Rady
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Nie pozostaj¹ w tyle te¿ gminy i Starostwo
Powiatowe. Biuro Rolnictwa i Le�nictwa
naszego Starostwa a g³ównie Pani Bo¿ena
Frankowska odby³a dotychczas 24 spotka-
nia w ró¿nych miejscowo�ciach na tere-
nie powiatu, na których rolnicy s¹ infor-
mowani o mo¿liwo�ciach i rodzaju pomo-
cy finansowej i niezbêdnych warunkach
jej uzyskania. Indywidualn¹ poradêmog¹
uzyskaæ tak¿e w siedzibie Starostwa.

Do koñca I � ego kwarta³u na ul. Hur-
towej zostanie utworzone Centrum Obs³u-
gi Rolnika,w którym to centrum bêd¹ mie-
�ci³y siê nastêpuj¹ce instytucje:
� Biuro Rolnictwa i Le�nictwa Starostwa

Powiatowego,
� Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa � Biuro Powiatowe,
� O�rodek Doradztwa Rolniczego � Biu-

ro Powiatowe,
� Wielkopolska Izba Rolnicza � Biuro

Rady Powiatowej,
· Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

³ecznego � biuro doradcze i informa-
cyjne,

� Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodo-
wiska � biuro doradcze i informacyj-
ne,

� dwie firmy doradczo � konsultacyjne.
Umiejscowienie tych instytucji w jed-

nym miejscu zapewnia kompleksow¹ ob-
s³ugê rolników.

MJB.: O jak¹ pomoc unijn¹ najczê-
�ciej ubiegali siê rolnicy z naszego po-
wiatu i w ramach których dzia³añ z³o-
¿yli najwiêcej wniosków?

S.B. Rok 2004 by³ rokiem przej�ciowym.
Do koñca kwietnia Polska by³a tylko kra-
jem kandyduj¹cym do Unii Europejskiej i
rolnicy mogli korzystaæ z tzw. funduszy
przedakcesyjnych, z których dla rolnictwa
by³ fundusz SAPARD. Rolnicy stosunkowo
d³ugo zwlekali ze sk³adaniem wniosków.
Ostatecznie wszystko zakoñczy³o siê suk-
cesem. Wszystkie �rodki z tego funduszu
przeznaczone dla rolnictwa zosta³y wyko-
rzystane, a rolnicy z powiatu koniñskiego
zrealizowali przy ich pomocy 87 inwesty-
cji o ³¹cznej warto�ci 3,5 mln z³.

Wmiesi¹cach wiosennych i letnich rol-
nicy byli zaanga¿owani w sk³adanie wnio-
sków na tzw. dop³aty bezpo�rednie. Z na-
szego powiatu wnioski takie z³o¿y³o 11.489

Wymieñ prawo jazdy!!!
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rolników co stanowi 91,79 % wszystkich
gospodarstw uprawnionych do tej pomocy.
Trzeba powiedzieæ, ¿e wszystkie z³o¿one
wnioski by³y bardzo poprawnie wype³nio-
ne, co �wiadczy o bardzo powa¿nym po-
traktowaniem tego zadania przez rolników.

Trzeci¹ zasadnicz¹ mo¿liwo�ci¹ sko-
rzystania z pomocy finansowej, jaka za-
istnia³a w roku 2004, a obejmuje równie¿
lata 2005 � 2006, s¹ �rodki finansowe w
ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (PROW) i Sektorowego Programu
Operacyjnego (SPO) � Restrukturyzacji
i Modernizacji Sektora ¯ywno�ciowego
i Rozwoju ObszarówWiejskich.W obu tych
programach, ukierunkowanych na rozwój
gospodarstw, jest w sumie 19 dzia³añ
a rolnicy bezpo�rednio mog¹ skorzystaæ
z 12 dzia³añ. Zasadniczo skorzystanie
przez dane gospodarstwo z jednej formy
pomocy nie wyklucza mo¿liwo�ci skorzy-
stania z innej formy. S¹ jednak te¿ i wy-
j¹tki, np.: rolnik w danym roku nie mo¿e
jednocze�nie z³o¿yæ wniosku na dop³aty
bezpo�rednie na dan¹ dzia³kê i wniosku
na jej zalesienie. Du¿a ró¿norodno�æ form
tej pomocy wymaga podjêcia czêsto wprost
strategicznych decyzji np.: czy dan¹ dzia³-
kê zalesiæ i otrzymaæ pomoc na zalesienie
gruntów a potem otrzymywaæ premiê ,za-
lesieniow¹, czy mo¿e lepiej w dalszym ci¹-
gu j¹ uprawiaæ i otrzymywaæ tê pomoc
z innych dzia³añ. Rolnicy musz¹ podej-
mowaæ te¿ decyzje z którego dzia³ania naj-
pierw skorzystaæ bo np.: dzia³anie 1 SPO
tj. inwestycje w gospodarstwach rolnych
wymaga, aby gospodarstwo spe³ni³o mini-
malne standardy w zakresie higieny,
ochrony �rodowiska i warunków utrzyma-
nia zwierz¹t, czyli m.in. posiadanie odpo-
wiedniej p³yty obornikowej i zbiornika na
gnojówkê i gnojowicê.

Oceniaj¹c dotychczasowy i aktualny
stopieñ zainteresowania rolników ró¿nymi
formami pomocy nale¿y oceniæ aktywno�æ
rolników w tym wzglêdzie jako bardzo wy-
sok¹. Rolnicy z naszego powiatu wykazuj¹
zainteresowanie wszystkimi aktualnie uru-
chomionymi dzia³aniami. Dotychczas naj-
wiêcej wniosków zosta³o z³o¿onych na:
� renty strukturalne � ponad 140 wnio-

sków,
� inwestycje w gospodarstwach � ponad

150 wniosków,
� u³atwienie startu m³odym rolnikom �

ponad 80 wniosków,
� zalesienia gruntów rolnych � 15 wnio-

sków,
� wspieranie przedsiêwziêæ rolno�rodo-

wiskowych i poprawy dobrostanu zwie-
rz¹t � 10 wniosków.
Obydwa programy (PROW i SPO) bêd¹

obowi¹zywa³y w latach 2004 � 2006. Teo-
retycznie wiêc, mo¿na bêdzie korzystaæ
z ich �rodków finansowych do koñca
2006r.

Stopieñ zainteresowania rolników
wszystkimi formami pomocy wskazuje jed-
nak, ¿e w przeciwieñstwie do SAPARD-u,
�rodki z tych programów zostan¹wykorzy-
stane znacznie wcze�niej.

Do Wydzia³u Architektury i Budownic-
twa naszego Starostwa ju¿ wp³ywaj¹maso-
wo zg³oszenia budowlane oraz wnioski
o pozwolenie na budowê p³yt obornikowych
i zbiorników na gnojówkê i gnojowicê, cho-
cia¿ dzia³anie � dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów Unii Europejskiej -
zacznie funkcjonowaæ w miesi¹cu lutym.
Dotychczas takich wniosków do wydzia³u
Architektury wp³ynê³o prawie 250.

MJB.: Jakie dzia³ania bêd¹ wdra¿a-
ne w najbli¿szym czasie?

S.B.Wmiesi¹cu lutym zostan¹ urucho-
mione dwa ostatnie dzia³ania z PROW tj.:
� �Wspieranie gospodarstw niskotowaro-

wych� oraz
� �Dostosowanie gospodarstw rolnych do

standardów Unii Europejskiej�.
Tym samym zaczn¹ funkcjonowaæ

wszystkie dzia³ania, z których bêd¹ mogli
bezpo�rednio korzystaæ rolnicy.

Mimo tego, ¿e rolnicy naszego powiatu
wykazuj¹ bardzo du¿e zainteresowanie
wszystkimi formami pomocy, pragnê w tym
miejscu, tak jak robimy tozawszenanaszych
spotkaniach z rolnikami, namawiaæ rolni-
ków, aby jak najszybciej podejmowali decy-
zje, z których form pomocy bêd¹ chcieli sko-
rzystaæ i jak najszybciej sk³adali wnioski do
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie.

Mogê bowiem z ca³¹ odpowiedzialno-
�ci¹ powiedzieæ, ¿e �rodków finansowych
przewidzianych na wszystkie formy pomo-
cydla rolnikównapewnonie starczy. �rodki
te nie s¹ dzielone na poszczególne woje-
wództwa czy powiaty, a s¹ zgromadzone
w jednymcentralnymmiejscu. Bêd¹ one tak
sp³ywa³y na teren powiatu, jak bêd¹ wp³y-
wa³y prawid³owo wype³nione wnioski.
Chcia³bym, aby tych �rodków na teren po-
wiatu koniñskiego sp³ynê³o jak najwiêcej.
Bêdzie to wszystko zale¿a³o od aktywno�ci
rolników. Wszystkie wy¿ej wymienione in-
stytucje z Starostwem na czele s¹ gotowe
udzieliæmaksymalnej pomocy dla rolników.

Serdecznie dziêkujê za rozmowê
Z Go�ciem pierwszego w 2005 roku wy-

dania �Kuriera�- , wicestarost¹
Stanis³awem Bielikiem rozmawia³a

Marta J. Bagrowska

Wymieñ prawo jazdy!!!

Dane teleadresowe instytucji rolniczych z siedzib¹ w Koninie:

Wydzia³ Rolnictwa i Le�nictwa Starostwa Powiatowego w Koninie
62 - 510 Konin, Al. 1-go Maja 9, tel. 2430240, 2430242

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
62 - 510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2437070 lub 2457120,

Wielkopolska Izba Rolnicza Biuro Powiatowe w Koninie
62-510 Konin, ul. Hurtowa1, tel. 2438534

Powiatowe Biuro Oddzia³u Zamiejscowego O�rodka Doradztwa Rolniczego w Koninie
62-510 Konin, ul. Hurtowa 1, tel. 2438557,

Delegatura Zamiejscowa Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa w Koninie
62 - 510 Konin, ul. Wojska Polskiego 23, tel. 242-91-53,

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
62-510 Konin, ul. Ko�ciuszki 35/37, tel. 2429573
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jest m.in. dofinansowanie inwestycji wdra-
¿aj¹cych tzw. BAT (najlepsze dostêpne
techniki) budowy i modernizacji oczysz-
czalni �cieków, inwestycji ograniczaj¹cych
emisje zanieczyszczeñ z przedsiêbiorstw
energetycznych oraz inwestycji zwi¹zanych
z utylizacj¹ i unieszkodliwieniem odpa-
dów. Wnioski bêdzie przyjmowa³ Narodo-
wy Fundusz Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, a sk³adaæ
je mog¹ ma³e, �rednie i du¿e przedsiêbior-
stwa, niezale¿nie od formy ich w³asno�ci.

�Gazeta Prawna� nr 12
(18.01.2005 r.)

i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-u¿ytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr
202, poz. 2072). Wszystko za spraw¹ jed-
nego tylko przepisu (§ 19 ptk 2). Przepis
ten zobowi¹zuje samorz¹dy do z³o¿enia
o�wiadczenia stwierdzaj¹cego ich prawo
do dysponowania nieruchomo�ciami na
cele budowlane. O�wiadczenie to jest jed-
nym z dokumentów wymaganych przy
ustalaniu przysz³ych kosztów. Gmina jed-
nak nie mo¿e przewidzieæ, w którym do-
k³adnie miejscu przysz³y wykonawca pro-
jektu zechce zlokalizowaæ sieæ wodoci¹-
gow¹ czy kanalizacyjn¹. Nie mo¿e wiêc
ju¿ na tym etapie ubiegaæ siê np. o zgodê
w³a�cicieli posesji, przez które ta instala-
cja ma byæ poprowadzona, bo nie zosta³a
ona jeszcze zaprojektowana. Tymczasem
bez tego o�wiadczenia niemo¿liwe jest
skompletowanie ca³ej dokumentacji umo¿-
liwiaj¹cej przeprowadzenia przetargu na
wybór wykonawcy, a w konsekwencji
wyst¹pienie o pozwolenie na budowê.
Z kolei be¿ pozwolenia na budowê nie
mo¿na wykorzystaæ pieniêdzy z Funduszu
Spójno�ci. Wed³ug Narodowego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej agencji wdra¿aj¹cej projekty Funduszu
Spójno�ci jest to problem pomiêdzy trze-
ma ministerstwami: Infrastruktury, Gospo-
darki i Pracy oraz Ochrony �rodowiska.
W Ministerstwie Infrastruktury i w Mini-
sterstwie Ochrony �rodowiska nie otrzy-
mano ¿adnych negatywnych uwag. Z ko-
lei Ministerstwo Gospodarki zapewnia, ¿e
jest gotowe zabiegaæ o zmianê przepisów,
je�li negatywne sygna³y do niego dotr¹.

Rzeczpospolita nr 38
(15 lutego 2005 r.)

� Rz¹dowyprojekt ustawy o systemie
ubezpieczenia spo³ecznego rolników,
który zak³ada³ m.in. uzale¿nienie
sk³adki na ubezpieczenie emerytalno
- rentowe od wielko�ci gospodarstwa,
nie zosta³ wprowadzony w ¿ycie od
1 stycznia br. z powodu protestów
zwi¹zków zawodowych rolników i po-
s³ów zwi¹zanych ze �rodowiskiem
wiejskim. Aktualnie rz¹d pracuje nad au-
topoprawk¹ do ww. ustawy. W Sejmie
znajduje siê równie¿ poselski projekt usta-
wy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
³ecznym rolników oraz niektórych innych
ustaw. Zgodnie z tym projektem rolnicy
(i domownicy) prowadz¹cy dzia³alno�æ go-
spodarcz¹ wy³¹czeni z ubezpieczenia w
KRUS na podstawie ustawy z dnia 2 kwiet-
nia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu spo³ecznym rolników, bêd¹ mogli
wróciæ do KRUS pod warunkiem, ¿e usta-
lony dla nich wska�nik dochodowy nie
przekroczy 0,5. Wska�nik ten ma byæ ob-
liczony wed³ug wzoru okre�lonego w no-
wym rz¹dowym projekcie nowelizacji sys-
temu ubezpieczeñ spo³ecznych. Rolnik
bêdzie go oblicza³ samodzielnie i sk³ada³
w KRUS w formie o�wiadczenia ³¹cznie
z za�wiadczeniem z urzêdu skarbowego
o wysoko�ci podatku zap³aconego za po-
przedni rok. Rolnik zostanie przywrócony
do ubezpieczenia wy³¹cznie na swój wnio-
sek z³o¿ony do 31 marca 2005 r.
(Z ubezpieczenia rolniczego z powodu
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej
zosta³o wykluczonych od 1 stycznia br.
oko³o 70 tys. rolników.) Poniewa¿ zapro-
ponowany przez pos³ów wska�nik docho-
dowy 0,5 nie zosta³ jeszcze zatwierdzony,
Rada Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolni-
ków, proponuje podwy¿szenie kwoty po-
datku uprawniaj¹cego do pozostania
w KRUS do 5060 z³ rocznie.

�Gazeta Prawna� nr 7
(11.01.2005 r.)

Z prasy ogólnopolskiej

��Wiêkszo�æ rolników - producenci
zbó¿, buraków, rzepaku, hodowcy
krów, w³a�ciciele ³¹k i pastwisk - do-
stan¹ za ten rok mniejsze dop³aty ni¿
w roku ubieg³ym. W 2004 roku by³o to
503,31 z³ za ha, w 2005 roku bêdzie to
prawdopodobnie 494,05 z³. Stanie siê tak
poniewa¿ kwota dop³at za hektar liczona
jest w euro, a z³oty jest coraz mocniejszy
wobec wspólnej europejskiej waluty. Na
pocz¹tku lipca Komisja Europejska po
wyliczeniu �redniego kursu euro za pierw-
sze pó³rocze tego roku poda dok³adny kurs
wed³ug którego bêd¹ liczone dop³aty.

Silny z³oty uderza tak¿e w rolników,
których produkty eksportowane s¹ do Unii,
g³ównie w hodowców byd³a. Mimo, i¿
popyt w Unii na nasz¹ wo³owinê wcale
nie spad³, ceny skupu posz³y w dó³ w ci¹-
gu ostatnich miesiêcy.

�Gazeta Wyborcza� nr 13
(17.01. 2005 r.)

przygotowa³a:
Marta J. Bagrowska, starszy specjalista

w Wydziale Promocji i Informacji

�������Gminy mog¹ straciæ miliony euro
z Funduszu Spójno�ci, je�li do koñca
2009 roku nie wybuduj¹ na swoim ob-
szarze sieci wodoci¹gowych i kanali-
zacyjnych. Grozi im to, bo z przyznanych
na inwestycje pieniêdzy nie mog¹ korzy-
staæ. Przepisy wymagaj¹ od nich o�wiad-
czenia o prawie do wszystkich gruntów,
przez które sieci zostan¹ poprowadzone,
choæ na wczesnym etapie planowania tra-
sa nie jeszcze ustalona. Inwestycje linio-
we, w tym budowê sieci wodoci¹gowych
czy kanalizacyjnych, blokuje rozporz¹dze-
nie ministra infrastruktury z 2 wrze�nia
2004 r. w sprawie szczegó³owego zakresu

� Rozpoczê³o siê i bêdzie trwaæ do 18
marca br. przyjmowanie wniosków na
dofinansowanie inwestycji ekologicz-
nych w ramach Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego �Wzrost Konkuren-
cyjno�ci Przedsiêbiorstw�. Przewidzia-
no ponad 207 mln euro na dofinansowa-
nie w latach 2004 - 2006 projektów w ra-
mach Dzia³ania 2.4.SPO WKP �Wsparcie
dla inwestycji w zakresie dostosowania
przedsiêbiorstw do wymogów ochrony
�rodowiska�.

Ministerstwo �rodowiska szacuje, ¿e
Polska bêdzie musia³a wydawaæ rocznie
na inwestycje proekologiczne oko³o 4 mld
euro (w porównaniu do 1,5 mld obecnie),
aby mog³a sprostaæ unijnym wymaganiom
w zakresie ochrony �rodowiska do 2015 r.

W ramach Dzia³ania 2.4. przewidziane

� ...z ostatniej chwili
W dniu 7 stycznia 2005 ukaza³o siê

rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce stawki tak-
sy notarialnej przy umowie zbycia nie-
ruchomo�ci z tytu³u renty strukturalnej
lub ubezpieczenia spo³ecznego rolni-
ków. Zgodnie z powy¿szym rozporz¹-
dzeniem maksymalna stawka taksy no-
tarialnej wynosi 600 z³.
Do biura powiatowego Wielkopol-

skiej Izby Rolniczej mog¹ zg³aszaæ siê
rolnicy, którzy chc¹ zakupiæ wapno na-
wozowe i skorzystaæ z dotacji Fundu-
szu Ochrony �rodowiska na rekultywa-
cjê gleb. Konieczne jest posiadanie za-
�wiadczenia o potrzebach wapnowania
ze stacji Chemiczno-Rolniczej.

El¿bieta Bryl
z Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
Oddzia³ Zamiejscowy w Koninie
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Cele dzia³ania
Podjêcie lub rozwój dodatkowej dzia-

³alno�ci, wykorzystuj¹cej istniej¹ce zaso-
by gospodarstwa i regionu oraz uwzglêd-
niaj¹cej potrzeby rynku, stwarzaæ bêdzie
warunki do rozwoju wielofunkcyjnych
i trwa³ych ekonomicznie gospodarstw.

Dzia³anie bêdzie:
� sprzyjaæ tworzeniu alternatywnych

�róde³ dochodów;
� promowaæ pozytywny wizerunek wsi

i rolnictwa w spo³eczeñstwie;
� sprzyjaæ zachowaniu zasobów przyrod-

niczych;
� u³atwiæ dostêp rolników oraz pozosta-

³ych mieszkañców wsi do us³ug;
� przyczyniæ siê do zwiêkszenia op³acal-

no�ci produkcji i us³ug w gospodar-
stwie.

Opis dzia³ania
Wspierane bêd¹ projekty realizowane

w zwi¹zku z uruchomieniem lub rozwo-
jem dzia³alno�ci dodatkowej w zakresie:
� agroturystyki (pod pojêciem agrotu-

rystyki rozumie siê przypadek, kiedy
w czynnym gospodarstwie rolnym w
budynku mieszkalnym znajduje siê nie
wiêcej ni¿ 5 pokoi przeznaczonych na
wynajem, nie liczy siê pomieszczeñ
wspólnych takich, jak np.: salonik,
³azienki, kuchnie);

� us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypo-
czynkiem;

� us³ug na rzecz rolnictwa i gospodarki
le�nej;

� prowadzenia na ma³¹ skalê przetwór-
stwa produktów rolnych lub jadalnych
produktów le�nych;

� sprzeda¿y bezpo�redniej produktów
pochodz¹cych w wiêkszo�ci z w³asne-
go gospodarstwa;

� wytwarzania materia³ów energetycz-
nych z biomasy (zagospodarowanie
s³omy, odpadów ³¹kowych, le�nych
itp.) oraz zak³adania plantacji ro�lin
wieloletnich przeznaczone na cele
energetyczne;

� rzemios³a i rêkodzielnictwa;
� drobnych us³ug na rzecz mieszkañców

obszarów wiejskich;
� sprzeda¿y lub promocji przez Internet

produktów rolnych.
Wysoko�æ pomocy
Maksymalny poziom pomocy finansowej

�Ró¿nicowanie dzia³alno�ci rolniczej
i zbli¿onej do rolnictwa w celu
zapewnienia ró¿norodno�ci dzia³añ
lub alternatywnych �róde³ dochodów�

mo¿e wynosiæ 50% kosztów kwalifikowa-
nych. Maksymalna wysoko�æ pomocy
finansowej udzielonej w ramach dzia³ania
w okresie realizacji Programu, jednemu

beneficjentowi i gospodarstwu rolnemu nie
mo¿e przekroczyæ 100 tys. z³otych.
Oznacza to:
- jeden wnioskodawca (w³a�ciciel gospo-

darstwa rolnego)mo¿e otrzymaæ pomoc
w wysoko�ci nie wy¿szej ni¿ 100 tys.
z³otych w okresie realizacji Programu,

- w³a�ciciele, wspó³w³a�ciciele oraz do-
mownicy ubiegaj¹cy siê o dofinanso-
wanie projektów realizowanych w ra-
mach jednego gospodarstwa mog¹
otrzymaæ ³¹czn¹ pomoc w wysoko�ci
nie przekraczaj¹cej 100 ty�. z³otych w
okresie realizacji programu.

Beneficjenci
Osoby fizyczne � obywatele pañstw

cz³onkowskich UE: rolnicy oraz domow-
nicy czyli osoby bliskie rolnikowi, które
ukoñczy³y 18 lat, pozostaj¹cy z rolnikiem
we wspólnym gospodarstwie domowym
lub zamieszkuj¹cy na terenie jego gospo-
darstwa rolnego, po³o¿onego w granicach
Rzeczypospolitej Polskiej, albo w bliskim
s¹siedztwie oraz sta³e pracuj¹cy w tym
gospodarstwie rolnym i nie zatrudniony
przez w³a�ciciela gospodarstwa. Domow-
nik powinien byæ objêty ubezpieczeniem
w pe³nym zakresie na podstawie przepi-
sów ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
rolników z tytu³u ubezpieczenia wypad-
kowego, chorobowego, macierzyñskiego
i emerytalno � rentowego.

Kryteria dostêpu
Pomoc w ramach dzia³ania mo¿e byæ

przyznana, je¿eli spe³nione s¹ nastêpuj¹-
ce warunki:
1. W trakcie oceny wniosku o dofinanso-

wanie projektu, projekt z³o¿ony do fi-
nansowania uzyska³ co najmniej
2 punkty w oparciu o poni¿sze kryteria:

2. warunkiem przyznania i udzielenia
pomocy finansowej jest bie¿¹ce ure-
gulowanie przez wnioskodawcê zobo-
wi¹zañ podatkowych oraz zobowi¹zañ
z tytu³u ubezpieczeñ ZUS lub KRUS;

Wspierane bêd¹ projekty realizowane
w miejscowo�ciach licz¹cych do 5 tys.
mieszkañców, nale¿¹cych do gmin wiej-
skich lub miejsko � wiejskich.

W przypadku projektów w zakresie
podjêcia dzia³alno�ci agroturystycznej lub
us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczyn-
kiem, obejmuj¹cych tworzenie bazy noc-
legowej dla turystyki wiejskiej, warunkiem
przyznania pomocy jest przedstawienie
opinii jednostki prowadz¹cej kategoryza-
cjê obiektów zakwaterowania co do zgod-
no�ci projektu z wymogami standaryzacji
albo w przypadku obiektów hotelarskich
� przyrzeczenia zaszeregowania obiektu
do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Je¿eli projekt dotyczy obiektu ju¿
funkcjonuj¹cego nale¿y:
� w zakresie agroturystyki lub us³ug

zwi¹zanych z turystyk¹ i wypoczyn-
kiem, obejmuj¹cych tworzenie bazy
noclegowej dla turystyki wiejskiej,
przedstawiæ dokument okre�laj¹cy jego
kategoriê nadan¹ przez jednostkê pro-
wadz¹c¹ kategoryzacjê obiektów za-
kwaterowania;

� w zakresie us³ug hotelarskich, obejmu-
j¹cych tworzenie bazy noclegowej dla
turystykiwiejskiej, przedstawiæ dokument
okre�laj¹cy jego kategoriê nadan¹ przez
jednostkê prowadz¹c¹ kategoryzacjê oraz
potwierdzeniewpisu do ewidencji obiek-
tów hotelarskich oraz innych obiektów.

Wymieñ prawo jazdy!!!
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Zobowi¹zania wnioskodawcy
Wnioskodawca nie mo¿e dokonaæ zmiany przeznaczenia pro-

jektu oraz przeniesienie na rzecz innych osób prawa w³asno�ci
oraz nie mo¿e zawieraæ umów przewiduj¹cych przeniesienie po-
siadania (z wyj¹tkiem zobowi¹zañ zaci¹gniêtych zgodnie z za-

kresem prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej) budynków, bu-
dowli, �rodków transportu, maszyn, narzêdzi i urz¹dzeñ, wypo-
sa¿enia oraz inwentarza ¿ywego � odpowiednio nabytych, wy-
budowanych, zmodernizowanych z wykorzystaniem �rodków
z pomocy finansowej przyznanej na podstawie umowy z ARiMR
przed up³ywem 5 lat od dnia dokonania ostatniej p³atno�ci.
Wnioskodawca ma obowi¹zek:
� przechowywaæ ca³o�æ dokumentacji zwi¹zanej z realizacj¹

projektu przez okres 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR
ostatniej p³atno�ci zwi¹zanej z jego realizacj¹,

� umo¿liwienia dokonywania przez ARiMR lub inne uprawnione
do tego podmioty kontroli dokumentów lub wizytacji terenowej,

� z³o¿enie ankiety monitoruj¹cej,
� obiekt wiejskiej bazy noclegowej, których dotyczy³y projekty

w zakresie agroturystyki lub us³ug zwi¹zanych z turystyk¹ i
wypoczynkiem, w tym us³ug hotelarskich, powinny zacho-
waæ standard (lub podwy¿szyæ) lub pozostaæ w ewidencji
instytucji prowadz¹cych kategoryzacjê w okresie 5 lat od do-
konania ostatniej p³atno�ci.

Koszty kwalifikowane:
1. rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont po³¹czonego

z modernizacj¹ istniej¹cych budynków mieszkalnych i gospo-
darczych na cele agroturystyczne oraz ich wyposa¿enie (pokoje
go�cinne, pomieszczenie wspólne dla go�ci, ³azienki, kuchnie);

2. urz¹dzenie miejsc do wypoczynku, zakup wyposa¿enia i sprzê-
tu turystycznego lub rekreacyjnego dla dzia³alno�ci turystycz-
nej, a tak¿e zwierz¹t s³u¿¹cych do celów terapeutycznych,
sportowych lub rekreacyjnych;

3. budowa lub remont po³¹czony z modernizacj¹ obiektów bu-
dowlanych, niezbêdnych dla realizacji celów projektu;

4. zakup maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi i wyposa¿enia;
5. zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania;
6. zakup �rodków transportu (czyli pojazd l¹dowy lub wodny, samo-

bie¿ny lubci¹gniony,przeznaczonydoprzewozu towarówlubosób,
albo ci¹gniêcia innych pojazdów przeznaczonych do przewozów
towarów lub osób) na potrzeby �wiadczenia wy³¹cznie us³ug trans-
portowych (pomoc¹ nie jest objêty zakup samochodów osobo-
wych przeznaczonych do przewozu mniej ni¿ 8 osób wraz z kie-
rowc¹) jednak nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 50% kosztów kwalifi-
kowanych projektu, wymienionych w punktach 1-10;

7. zagospodarowanie terenu na potrzeby prowadzenie plano-
wanej dzia³alno�ci w ramach projektu;

8. zakup ro�linnego materia³u nasadzeniowego na potrzeby
zak³adania plantacji ro�lin wieloletnich przeznaczonych na
cele energetyczne;

9. roboty budowlane, transport, instalacje, materia³y i wyposa-
¿enie, które s¹ zwi¹zane bezpo�rednio z kosztami wymienio-
nymi powy¿ej i s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia celu projektu;

10. koszty ogólne zwi¹zane z przygotowaniem i realizacja pro-
jektu do wysoko�ci 12 % pozosta³ych kosztów kwalifikowa-
nych projektu.

Bo¿ena Frankowska,
Inspektor w Biurze Rolnictwa

i Le�nictwa

Izabelin

Izabelin

Grochowy


