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Wnioski
o dop³aty
pod kontrol¹
dok. ze str. 1
nia 2006  mówi Roman Maj, szef
strzeleckiego Biura Powiatowego
Agencji.  Do skontrolowania mamy
2.162 wnioski, z czego do 23 sierpnia
skontrolowalimy 80 procent. Mam
nadziejê, ¿e do koñca miesi¹ca zd¹¿ymy z weryfikacj¹ wszystkich danych
zawartych we wnioskach. Kontrole
administracyjne koñcz¹ siê wydaniem
decyzji. Jeli wniosek uzyska status
zatwierdzony  oznacza to, ¿e nie
ma przeszkód w wyp³atach dop³at dla
rolników. Zauwa¿yæ jednak nale¿y, ¿e
ok. 300 wniosków objêtych zostanie
tzw. kontrol¹ na miejscu. Nie wiemy,
które zostan¹ losowo wybrane i przeznaczone do takiego typu sprawdzenia, a dodam, ¿e robi to firma zewnêtrzna, niezwi¹zana z ARiMR  dopowiada R. Maj.  Przypomnijmy jeszcze, ¿e jeli w wyniku kontroli na miejscu stwierdzone ró¿nice miêdzy rzeczywistoci¹ a danymi z wniosku o
p³atnoæ bezporedni¹ przekrocz¹ 3
proc.  wnioskodawcê czekaj¹ sankcje. Zró¿nicowane w zale¿noci od
kalibru przewinienia: pomniejszenie
wielkoci dop³at lub wykluczenie z
p³atnoci przez rok lub dwa lata.
Czy skrócenie terminu weryfikacji wniosków o pó³ roku przyniesie
równie¿ przyspieszenie wyp³at dla
rolników? Na razie trudno o tym przes¹dzaæ, jednak bior¹c pod uwagê zbli¿aj¹cy siê okres samorz¹dowej kampanii wyborczej, wydaje siê to prawdopodobne. A wiêc mo¿e rzeczywicie p³atnoci nast¹pi¹ szybciej, ni¿
przewidywano to pierwotnie.
Na pewno jednak zostanie przy
wyp³atach dla rolników zachowana
dotychczasowa praktyka: w pierwszej kolejnoci pieni¹dze otrzymaj¹ ci
rolnicy, którzy wype³nili wnioski bezb³êdnie i nie zostali wylosowani do
sprawdzenia przez zespó³ kontroli na
miejscu. Takich bezb³êdnych wniosków w poprzednim naborze by³o 830.
- Przyspieszenie terminu weryfikacji
wniosków w Powiatowym Biurze
ARiMR w Strzelcach Op. spowodowa³o, ¿e jest to u nas niemal tak samo
gor¹cy okres, jak czas przyjmowania
wniosków  twierdzi R. Maj. - Na
szczêcie pomaga nam w tym bardzo
dobrych 5 pracowników sezonowych, do których dotarlimy poprzez
strzelecki Powiatowy Urz¹d Pracy.
Wszyscy maj¹ uprawnienia kontrolerów. S¹ to: Monika Howoñ, Justyna
Proksza, Anna Kaliciak. Grzegorz
Konieczny i Krzysztof Olewicz.
Wszyscy pomagali nam ju¿ wczeniej,
jedyny wyj¹tek to pan Olewicz, który pracuje z nami pierwszy rok.

Najnowsze zmiany

Dostosowanie gospodarstw
rolnych do standardów
Unii Europejskiej

9 sierpnia wesz³o w ¿ycie nowe
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych
warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE
objêtej planem rozwoju obszarów
wiejskich (Dz. U. z 2006 r. nr 142 poz.
1016).
Zmiany te, wprowadzaj¹ nowe
u³atwienia i lepsze mo¿liwoci dla
rolników dostosowuj¹cych gospodarstwa do standardów unijnych.
Najwa¿niejszy cel to wyd³u¿enie
do koñca 2007 r. terminu realizacji inwestycji w zakresie przechowywania
nawozów oraz mo¿liwoæ przejêcia
gospodarstwa bez utraty dop³at z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przed zmian¹ przepisów rolnicy mieli 12 miesiêcy na
ukoñczenie realizacji przedsiêwziêcia
dotycz¹cego przechowywania nawozów naturalnych.
Dziêki zmienionym przepisom
rolnicy, którzy w ca³oci przejm¹ lub
przejêli gospodarstwo rolne w wyniku sprzeda¿y lub innej umowy, mog¹
otrzymaæ wsparcie na dostosowanie
tego gospodarstwa. Dotyczy to sytuacji, gdy do przejêcia gospodarstwa
dojdzie w okresie od dnia z³o¿enia
wniosku o przyznanie p³atnoci przez
poprzedniego posiadacza gospodarstwa do dnia wydania decyzji.
Warunkiem otrzymania wsparcia
jest z³o¿enie przez nowego w³aciciela gospodarstwa wniosku o przyznanie p³atnoci, której dotyczy³ wniosek poprzednika, wraz z kopi¹ umowy, na podstawie której przeniesiono
posiadanie gospodarstwa. Rolnik powinien równie¿ dostarczyæ owiadczenie, w którym zobowi¹zuje siê do
realizacji przedsiêwziêcia okrelonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego w³aciciela.
P³atnoæ zostanie tak¿e wyp³acona
nowemu w³acicielowi je¿eli od dnia
wydania decyzji w sprawie przyznania p³atnoci do dnia z³o¿enia owiadczenia o zakoñczeniu realizacji przedsiêwziêcia i osi¹gniêciu przez gospodarstwo rolne ¿ywotnoci na poziomie
co najmniej 4 EJW (ESU) nast¹pi przeniesienie posiadania ca³oci gospodarstwa na rzecz innego podmiotu (w
wyniku sprzeda¿y albo innej umo-

wy), nowy posiadacz gospodarstwa
mo¿e kontynuowaæ przedsiêwziêcie
i otrzymaæ pozosta³e wsparcie.
W takiej sytuacji nowy w³aciciel
powinien z³o¿yæ wniosek o przyznanie p³atnoci, która przys³ugiwa³a poprzednikowi, wraz z kopi¹ umowy,
na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa. Powinien równie¿ dostarczyæ owiadczenie, w którym zobowi¹¿e siê do realizacji przedsiêwziêcia okrelonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego w³aciciela. W owiadczeniu tym rolnik zobowi¹zuje siê do zap³aty na rzecz Agencji p³atnoci uzyskanej przez poprzedniego w³aciciela, któr¹ wnioskodawca musia³by
zwróciæ, je¿eli nie zrealizowa³by w
terminie przedsiêwziêcia okrelonego
w planie.
Nowoci¹ jest mo¿liwoæ skorzystania z pomocy na dostosowanie do
standardów UE przez spadkobiercê
w przypadku mierci rolnika, który
z³o¿y³ wniosek o przyznanie p³atnoci na to dzia³anie. Aby móc otrzymaæ rodki z ARiMR, spadkobierca
zobligowany jest do z³o¿enia wniosku o przyznanie p³atnoci, wraz z
prawomocnym postanowieniem s¹du
o stwierdzeniu nabycia spadku. Musi
równie¿ dostarczyæ owiadczenie, w
którym zobowi¹¿e siê do realizacji
przedsiêwziêcia okrelonego w planie.
W owiadczeniu tym zobowi¹zuje siê
do zap³aty na rzecz ARiMR p³atnoci uzyskanej przez spadkodawcê,
jak¹ spadkodawca by³by zobowi¹zany zwróciæ, je¿eli nie zrealizowa³by
w terminie przedsiêwziêcia okrelonego w planie.
Osoba przejmuj¹ca gospodarstwo
b¹d spadkobierca maj¹ na z³o¿enie
wniosku 35 dni od dnia kiedy nast¹pi³o przeniesienie posiadania gospodarstwa rolnego b¹d uprawomocnienia siê postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku. Je¿eli przeniesienie posiadania ca³oci gospodarstwa lub uprawomocnienie siê postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku nast¹pi³o przed dniem
wejcia w ¿ycie nowelizacji, to 35dniowy termin na z³o¿enie wniosku
biegnie od dnia wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia.
Anna Chuchrak

Pola jeszcze przed ¿niwami

Szacowanie strat w dzia³aniu:
Zalesianie gruntów rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ostatnich dniach zwróci³o
siê do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z prob¹ o krelenie ca³kowitej powierzchni dotowanych upraw lenych, które ucierpia³y
w wyniku tegorocznej suszy.
Rolnicy, którzy uczestnicz¹ w
dzia³aniu 5 PROW Zalesianie gruntów rolnych, a ich gospodarstwa dotknê³a susza mog¹ zg³aszaæ szkody

powsta³e w jej wyniku, do Biur Powiatowych ARiMR.

W zwi¹zku z powy¿szym Biuro
Powiatowe ARiMR w Strzelcach
Opolskich zwraca siê z prob¹ do
wszystkich Beneficjentów Powiatu
Strzeleckiego, którzy uczestnicz¹ w
dzia³aniu 5 PROW, o jak najszybsze
powiadomieni Biura o zaistnia³ych
okolicznociach.
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rednie lub wy¿sze zawod.
kurs pedagogiczy
kierunkowe
rednie medyczne
technik elektroradiolog

- Aktualna ksi¹¿eczka zdrowia

- Zawod. lub red. kierunkowe
- mo¿liwoæ przyuczenia
u pracodawcy
- Mo¿liwoæ przyuczenia

- Min. Zawodowe wskazane
rednie
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjnoæ,
kreatywnoæ w myleniu
i pojêcie regulaminu pracy
- Min. rednie
- uregulowany stosunek
do s³u¿by wojskowej
- Podstawowe
- ukoñczony kurs palacza
- Sta¿ pracy mile widziany
- samodzielna praca
- Min. rednie
- prawo jazdy kat.B
+ praktyka
- min zawodowe
- sta¿ pracy mile widziany
- prawo jazdy kat. B
- znajomoæ elektryki
samochodowej
- dowiadczenie

Niepe³nosprawni studenci
maj¹ szansê na
dofinansowanie nauki

Sta³e podwy¿szanie kwalifikacji
pracowników obecnie stanowi nieodzowny element organizacji, jak równie¿ mo¿liwoæ bycia konkurencyjnym na rynku pracy. rodki masowego przekazu przyczyniaj¹ siê do propagowania osi¹gniêæ naukowych i zawodowych osób niepe³nosprawnych,
zatem niepe³nosprawnoæ nie stanowi przeszkody, i¿ sukces zawodowy
i ¿yciowy, dziêki w³asnemu wk³adowi pracy w naukê jest mo¿liwy pomimo niepe³nosprawnoci.
Niepe³nosprawni studenci maj¹
szansê uzyskania dofinansowania nauki w ramach realizowanego przez
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, Programu Student - kszta³cenie ustawiczne osób niepe³nosprawnych. Niniejszy program ma na celu przygotowanie osób niepe³nosprawnych, poprzez sta³e podwy¿szanie kwalifikacji, do rywalizacji o zatrudnienie na
otwartym rynku pracy. Ponadto celem ogólnospo³ecznym jest eliminacja uprzedzeñ pracodawców w stosunku do osób niepe³nosprawnych.
Program w szczególnoci adresowany osób z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (lub orzeczeniem równowa¿nym), które s¹:
1) studentami studiów pierwszego
stopnia ( studia licencjackie) lub studentami studiów drugiego stopnia (
studia magisterskie) albo studentami
jednolitych studiów magisterskich 
prowadzonych przez szko³y wy¿sze,
2) posiadaczami dyplomu ukoñczenia studiów wy¿szych kszta³c¹cymi
siê na studiach podyplomowych prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub

przez inne jednostki uprawnione do
prowadzenia takich studiów,
3) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szko³y wy¿sze lub przez inne jednostki uprawnione do ich prowadzenia,
4) s³uchaczami kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych,
5) uczniami szkó³ policealnych,
6) studentami uczelni zagranicznych,
7) studentami odbywaj¹cymi sta¿
zawodowy za granic¹ w ramach programów Unii Europejskiej, pobieraj¹cymi naukê w systemie dziennym lub
zaocznym.

W ramach realizowanego przez
PFRON Programu Student dofinansowanie mo¿e obejmowaæ poni¿sze
koszty:
1) op³aty za naukê, z tym ¿e w przypadku studentów, o których mowa w
rozdziale II pkt 1 programu, studiuj¹cych równoczenie na kilku kierunkach studiów, dofinansowanie mo¿e
obejmowaæ sumê op³at za naukê na
poszczególnych
kierunkach,
2) zakwaterowania (w przypadku
nauki poza miejscem sta³ego zamieszkania),
3) dojazdów,
4) uczestnictwa w zajêciach maj¹cych na celu podniesienie sprawnoci
fizycznej lub psychicznej,
5) zakupu przedmiotów u³atwiaj¹cych lub umo¿liwiaj¹cych naukê, w
tym komputerowych programów
edukacyjnych,
6) wyjazdów organizowanych w ramach zajêæ szkolnych.
dok. na str. 6

