
UCHWAŁA NR XX/117/2004 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia Apelu dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań w 
kierunku ustabilizowania cen artykułów do produkcji rolnej

Na podstawie art. 9 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1592 z późn. zm./ Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

§1-

1. Postanawia się przyjąć apel dotyczący trudnej sytuacji rolników Powiatu 
Siedleckiego spowodowanej stałym wzrostem cen na artykuły do produkcji 
rolniczej.

2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały.

§2.

Uchwałę należy przesłać do wykorzystania: 
Prezesa Rady Ministrów,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
- parlamentarzystom Ziemi Siedleckiej,

Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Marszałkowi Województwa Mazowieckiego,
- Wojewodzie Mazowieckiemu,
- Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- Związkom Zawodowym:

- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”,
Związek Zawodowy „Centrum Narodowe Młodych Rolników”,

- Federacja Związków Producentów Rolnych,
- Związek Zawodowy Rolników „Ojczy zna”,
- Krajowy Związek Rolników, Kołek i Organizacji Rolniczych.
- Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do Uchwały Nr XX/117/2004 
Rady Powiatu w Siedlcach 

Z dnia 28 grudnia 2004 r.

APEL
W związku ze stałym, permanentnym wzrostem cen na szeroko rozumiane 

artykuły do produkcji rolnej, który w wielu przypadkach dochodzi do poziomu 

34,8 % (- superfosfat prosty)

RADA POWIATU W SIEDLCACH 

apeluje

o podjęcie niezwłocznych energicznych i skutecznych działań w kierunku 

ustabilizowania cen tych artykułów na społecznie akceptowanym poziomie.

Tymczasem zużycie nawozów mineralnych pod zbiory 2004 r. 

(NPK. na lha użytków rolnych) było niższe niż w roku poprzednim.

Podobnie obniżyło się zużycie nawozów wapniowych.

Ceny nawozów mineralnych w I półroczu 2004 r. wzrosły średnio 

o 17,5 %, wapniowych o 25,2 %, a azotowych o 24,9 %. Pozostałe nawozy 

podrożały o 3,7 %.

Średnie ceny środków ochrony roślin w czerwcu 2004 r. były wyższe 

o 1,4 % w porównaniu z grudniem 2003 r.

W omawianym okresie ceny oleju napędowego wzrosły o około 30%.

Globalnie rzecz biorąc ceny środków do produkcji rolnej w okresie 

od grudnia ubiegłego roku do czerwca bieżącego roku wzrosły skokowo o 16,4 %.

Problem niniejszy jest tym bardziej bolesny, gdyż producenci 

i dystrybutorzy artykułów do produkcji rolnej w tym maszyn i urządzeń cłicą 

skorzystać z „okazji” dopływu środków finansowych na wieś z dopłat bezpośrednich 

dla podreperowania swoich dochodów.

Zauważyć także należy, że w tym samym okresie ceny produktów rolnych 

kształtują się na tym samym poziomie, a nawet w wielu przypadkach wykazują 

tendencję spadkową. Miedzy innymi pszenica w roku 2003 kosztowała około 65 zł 

za kwintal, a w roku bieżącym zaledwie 45zł za kwintal.

%



Utrzymanie takiej tendencji - wzrost cen artykułów do produkcji rolnej, 

przy jednoczesnym spadku lub co najwyżej stabilizacji cen produktów rolnych 

na tym samym poziomie - spowoduje drastyczne pogorszenie sytuacji materialnej 

rolników, która do tej pory nie jest również zadowalająca.

Jednocześnie nie do zaakceptowania jest projekt ustawy o składkach 

na rzecz KRUS, które w zależności od powierzchni gospodarstw rolnych wzrastać 

będą nawet o kilkaset procent.

Przekazując niniejszy apel RADA POWIATU SIEDLECKIEGO 

informuje, że społeczność rolnicza z naszego terenu jest zbulwersowana, bardzo 

krytycznie odnosi się do tego problemu, na bieżąco utrzymuje kontakt ze swoimi 

przedstawicielami w samorządzie powiatowym i oczekuje niezwłocznego działania 

kładącego kres niczym nieuzasadnionej ciągłej podwyżce cen.-
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ieslaw Klimek


