
Stanowisko 

Rady Powiatu Rawskiego 

z dnia 14 września 2017 roku 

            

 

Na podstawie § 9 ust. 2 Organizacji wewnętrznej i trybu pracy Rady 

stanowiącego załącznik do Statutu Powiatu Rawskiego, Rada Powiatu zwraca się do 

władz Rzeczypospolitej Polskiej o zwiększenie pomocy finansowej dla gospodarstw 

dotkniętych klęskami pogodowymi. 

Rolnictwo to dział gospodarki wrażliwy na oddziaływanie warunków 

atmosferycznych. Obecny sezon 2017-2018 w powiecie rawskim charakteryzuje się 

ekstremalnie niekorzystnymi zjawiskami w pogodzie: 

- w styczniu miały miejsce spadki temperatury sięgające -28,5 °C na wysokości 

klatki meteorologicznej. Były one przyczyną wymarznięcia dużych powierzchni drzew 

owocowych, co skutkuje szacowaniem strat w majątku trwałym na terenie gmin 

naszego powiatu; 

- w dniach 17 kwietnia i 9 maja wystąpiły przymrozki sięgające -9°C, które 

spowodowały straty w plonie na poziomie 60-100% w zależności od położenia 

gospodarstwa i rodzaju uprawianego gatunku; 

- w czerwcu w powiecie rawskim było gradobicie, które zniszczyło pozostałe 

po przymrozkach owoce oraz warzywa i zboża. 

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw jest bardzo trudna. Rolnicy nie myślą  

o inwestycjach, a jedynie  jak przetrwać do następnego roku. Strat spowodowanych 

anomaliami pogodowymi nie zrekompensują wyższe ceny za owoce, gdyż tych po 

prostu nie ma. 

W związku z tym Rada Powiatu Rawskiego zwraca się do władz 

Rzeczypospolitej Polskiej o pomoc finansową dla gospodarstw dotkniętych klęskami 

pogodowymi. Proponowane stawki 2000 zł do hektara upraw owocujących drzew przy 

szkodach powyżej 70% i 1000zł do hektara owocujących krzewów i truskawek przy 

szkodach powyżej 70% są zbyt małe. Powinny one wynosić odpowiednio 6000 zł  

i 3000zł. Są to sumy jakie rolnik wydaje na ochronę 1ha omawianych upraw. 
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Niezrozumiałym jest pomniejszenie pomocy o 50% dla rolników, którzy nie mają 

ubezpieczonych przynajmniej 50% upraw od niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych. Na początku roku firmy ubezpieczające nie chciały zawierać  

z rolnikami umów na ubezpieczenia sugerując, że wkrótce nastąpi nowelizacja ustawy 

o ubezpieczeniu, która zwiększy dotacje skarbu państwa. Niestety Rząd zwlekał  

z nowelizacją ustawy, a po jej wejściu w życie na początku kwietnia 2017 roku, 

rolnikom brakło czasu na ubezpieczenia. Zwiększyły się jedynie wpływy  

z tytułu ubezpieczenia do zakładów ubezpieczeniowych, gdyż wzrosły stawki  z 6% 

do odpowiednio 9%, 12% i 15%. Dlatego też zwracamy się do rządzących, aby nie 

dzielić rolników na lepszych (mających ubezpieczenia) i gorszych, nie posiadających 

takowych polis. Wysokość pomocy powinna być taka sama dla rolników mających 

polisy, jaki i dla tych, którzy nie ubezpieczyli upraw. Słabość systemu ubezpieczenia 

upraw charakteryzuje mała ilość zawartych umów. Dlatego wymaga on dalszej 

naprawy. Jako źródło finansowania pomocy proponujemy pieniądze pozostałe z sumy 

900 000 000 zł przeznaczonej na dopłaty do ubezpieczeń. 

Kolejnym problemem dla rolników jest zbyt krótki (13-27 września) czas na 

składanie wniosków o pomoc. W samej gminie Biała Rawska jest około 1200 

gospodarstw dotkniętych stratami, dlatego sugerujemy, aby termin składania 

wniosków wydłużyć do końca października 2017 r. 

Zwracamy się również o podanie terminów przyjmowania wniosków o pomoc 

przy szkodach powstałych w majątku trwałym, co pozwoli na odbudowę utraconego 

potencjału produkcyjnego. 

Stanowisko przedkłada się Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, 

Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

Przewodnicząca Rady  

 Powiatu   Rawskiego 

    Maria Charążka 

 


