Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

ANNA SCHMIDT-RODZIEWICZ

Jarosław, dnia 21 listopada 2015 r.

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,
Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP przekazuję na Pana ręce interpelację do
Pana Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dostosowania przepisów
wykonawczych do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
w zakresie udzielania pomocy na realizowany w ramach PROW program scalania gruntów.

Z wyrazami szacunku,
POSEŁ NA SEJM
Rzeczypospolitej Polskiej

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

ANNA SCHMIDT-RODZIEWICZ

Jarosław, dnia 21 listopada 2015 r.
Pan
Krzysztof Jurgiel
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

I N T E R P E LAC JA
Szanowny Panie Ministrze,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 gwarantuje zwiększone w
stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej środki na realizację programu scalania
gruntów. W ramach tychże środków ponad dwukrotnemu zwiększeniu uległa m.in. maksymalna
wysokość kwoty wypłacanej w ramach pomocy na wykonanie zagospodarowania
poscaleniowego. Jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji, pomimo podejmowanych
przez przedstawicieli samorządu lokalnego interwencji w tej sprawie, poprzedni minister
rolnictwa do końca swego urzędowania nie zmienił rozporządzenia z dnia 24 kwietnia 2008r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
"Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i
leśnictwa przez scalanie gruntów" (Dz.U. 2008 nr 80 poz. 480 z późn. zm.) a co za tym idzie,
odebrał samorządom powiatowym możliwość ubiegania o zwiększone kwoty refundacji
zagwarantowane w nowej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Sytuacja ta
dotknęła także powiat jarosławski, w którym koszty poniesione na wykonanie prac
poscaleniowych znacząco przewyższają dotychczas obowiązującą z poprzedniej perspektywy
finansowej kwotę 900 euro na 1 hektar. Obecna perspektywa finansowa umożliwia refundację na
poziomie nawet 2000 euro.
W związku z powyższym proszę Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie
kiedy Ministerstwo Rolnictwa zamierza znowelizować przepisy wykonawcze do nowej
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie udzielania pomocy na
realizowany w ramach PROW program scalania gruntów?

Z wyrazami szacunku,
POSEŁ NA SEJM
Rzeczypospolitej Polskiej

