UCHWAŁA Nr X/98/11
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 22 czerwca 2011roku

w sprawie uznania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, spraw wsi
i rolnictwa za jeden z zasadniczych priorytetów polskiej prezydencji
w Unii Europejskiej i wyrównanie dopłat rolniczych dla Polski.

Rada Miejska zwraca się do Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda
Tuska o:
1) uwzględnienie faktu, iż
gospodarcze i społeczne.

rolnictwo

ma

ogromne

znaczenie

2) podjęcie stanowczych i wytrwałych działań mających na celu
równe traktowanie naszych rolników i niedyskryminowanie ich w
dopłatach bezpośrednich.
3) skonkretyzowanie działań mających na celu uzyskanie możliwie
najwyższych poziomów finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, jak
również wspieranie małych i średnich gospodarstw oraz rolników
aktywnych, planujących rozbudowę.
4) o uproszczenie i inicjowanie zmian we Wspólnej Polityce Rolnej
mających na celu ułatwienie otrzymania dotacji.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy
do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Prezesowi Rady
Ministrów.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Trzebnicy.

Uzasadnienie
Spośród 27 krajów Unii Europejskiej Polska jest najbardziej rolniczym
krajem Wspólnoty, aż 4 miliony naszych obywateli jest z zawodu
rolnikami. Pod względem wielkości gruntów rolnych i sadów jesteśmy na
trzecim miejscu, zaraz za Niemcami i Francją. Rolnictwo w naszym kraju
jest atutem dużo silniejszym niż inne gałęzie gospodarcze, dlatego też
tak ważne jest uzyskanie większych dopłat unijnych.
Obecnie polscy rolnicy uzyskują 2-3 krotnie niższe dopłaty bezpośrednie
niż rolnicy z krajów członkowskich. Fakt ten stwarza rażącą nierówność
konkurencji w produkcji rolniczej, na rynku Unii Europejskiej. Grozi to
również upadkiem naszego polskiego rolnictwa.
Konieczne są działania w celu uzyskania możliwie najwyższych
poziomów finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, jak również wspieranie
małych i średnich gospodarstw oraz rolników aktywnych, planujących
rozbudowę.
Należy również podkreślić, iż według prognoz FAO produkcja rolnicza na
świecie musi wzrosnąć do 2030 roku o 70%. Nieosiągnięcie tego celu
skutkować będzie głodem na świecie.
W związku z powyższym polska produkcja rolna, posiadająca wielki
potencjał rolniczy, staje się produktem strategicznym, zapewniającym
bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko dla naszego kraju, ale i również
w pewnym stopniu dla krajów Unii Europejskiej.
Jesteśmy jednym z największych krajów rolniczych i powinniśmy móc
kreować politykę rolniczą. Szansą na zmiany jest nowa polityka rolna,
którą możemy współtworzyć obejmując prezydencję w II połowie 2011r.
Przedmiotowa uchwała jest formą apelu do polskiego rządu o
potraktowanie spraw związanych z rolnictwem i wsią z większą rozwagą
i z priorytetem. Zadaniem rządu jest dbałość o polskie dobro, dlatego też
konieczne jest wywalczenie lepszych dopłat bezpośrednich dla polskiego
rolnictwa, jak również uproszczenie oraz odbiurokratyzowanie
procesu ubiegania się o dopłaty.

Powyższa uchwała powinna zostać przyjęta, ponieważ Gmina Trzebnica
jest w dużej mierze rejonem rolniczym, a sprawy wsi i rolnictwa
posiadają duże znaczenie gospodarcze oraz społeczne.

