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nia 2006 � mówi Roman Maj, szef
strzeleckiego Biura Powiatowego
Agencji. � Do skontrolowania mamy
2.162 wnioski, z czego do 23 sierpnia
skontrolowali�my 80 procent. Mam
nadziejê, ¿e do koñca miesi¹ca zd¹¿y-
my z weryfikacj¹ wszystkich danych
zawartych we wnioskach. Kontrole
administracyjne koñcz¹ siê wydaniem
decyzji. Je�li 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 prze-
znaczone do takiego typu sprawdze-
nia, a dodam, ¿e robi to firma zewnêtrz-
na, niezwi¹zana z ARiMR � dopo-
wiada R. Maj. � Przypomnijmy jesz-
cze, ¿e je�li w wyniku kontroli na miej-
scu stwierdzone ró¿nice miêdzy rze-
czywisto�ci¹ a danymi z wniosku o
p³atno�æ bezpo�redni¹ przekrocz¹ 3
proc. � wnioskodawcê czekaj¹ sank-
cje. Zró¿nicowane w zale¿no�ci od
kalibru �przewinienia�: pomniejszenie
wielko�ci dop³at lub wykluczenie z
p³atno�ci przez rok lub dwa lata.

Czy skrócenie terminu weryfika-
cji wniosków o pó³ roku przyniesie
równie¿ przyspieszenie wyp³at dla
rolników? Na razie trudno o tym prze-
s¹dzaæ, jednak bior¹c pod uwagê zbli-
¿aj¹cy siê okres samorz¹dowej kam-
panii wyborczej, wydaje siê to praw-
dopodobne. A wiêc mo¿e rzeczywi-
�cie p³atno�ci nast¹pi¹ szybciej, ni¿
przewidywano to pierwotnie.

Na pewno jednak zostanie przy
wyp³atach dla rolników zachowana
dotychczasowa praktyka: w pierw-
szej kolejno�ci pieni¹dze otrzymaj¹ ci
rolnicy, którzy wype³nili wnioski bez-
b³êdnie i nie zostali wylosowani do
sprawdzenia przez zespó³ kontroli na
miejscu. Takich bezb³êdnych wnio-
sków w poprzednim naborze by³o 830.
- Przyspieszenie terminu weryfikacji
wniosków w Powiatowym Biurze
ARiMR w Strzelcach Op. spowodo-
wa³o, ¿e jest to u nas niemal tak samo
gor¹cy okres, jak czas przyjmowania
wniosków � twierdzi R. Maj. -  Na
szczê�cie pomaga nam w tym bardzo
dobrych 5 pracowników sezono-
wych, do których dotarli�my poprzez
strzelecki Powiatowy Urz¹d Pracy.
Wszyscy maj¹ uprawnienia kontrole-
rów. S¹ to: Monika Howoñ, Justyna
Proksza, Anna Kaliciak. Grzegorz
Konieczny i Krzysztof  Olewicz.
Wszyscy pomagali nam ju¿ wcze�niej,
jedyny wyj¹tek to pan Olewicz, któ-
ry pracuje z nami pierwszy rok.

9 sierpnia wesz³o w ¿ycie nowezmieniaj¹ce rozporz¹dzenie Rady Mi-nistrów w sprawie szczegó³owychwarunków i trybu udzielania pomocyfinansowej na dostosowanie gospo-darstw rolnych do standardów UEobjêtej planem rozwoju obszarówwiejskich (Dz. U. z 2006 r. nr 142 poz.1016).
Zmiany te, wprowadzaj¹ nowe

u³atwienia i lepsze mo¿liwo�ci dla
rolników dostosowuj¹cych gospo-
darstwa do standardów unijnych.Najwa¿niejszy cel to wyd³u¿eniedo koñca 2007 r. terminu realizacji in-westycji w zakresie przechowywanianawozów oraz mo¿liwo�æ przejêciagospodarstwa bez utraty dop³at zAgencji Restrukturyzacji i Moderni-zacji Rolnictwa. Przed zmian¹ prze-pisów rolnicy mieli 12 miesiêcy naukoñczenie realizacji przedsiêwziêciadotycz¹cego przechowywania nawo-zów naturalnych.Dziêki zmienionym przepisomrolnicy, którzy w ca³o�ci przejm¹ lubprzejêli gospodarstwo rolne w wyni-ku sprzeda¿y lub innej umowy, mog¹otrzymaæ wsparcie na dostosowanietego gospodarstwa. Dotyczy to sytu-acji, gdy do przejêcia gospodarstwadojdzie w okresie od dnia z³o¿eniawniosku o przyznanie p³atno�ci przezpoprzedniego posiadacza gospodar-stwa do dnia wydania decyzji.Warunkiem otrzymania wsparciajest z³o¿enie przez nowego w³a�cicie-la gospodarstwa wniosku o przyzna-
nie p³atno�ci, której dotyczy³ wnio-sek poprzednika, wraz z kopi¹ umo-wy, na podstawie której przeniesionoposiadanie gospodarstwa. Rolnik po-winien równie¿ dostarczyæ o�wiad-czenie, w którym zobowi¹zuje siê dorealizacji przedsiêwziêcia okre�lone-go w planie dostosowania opracowa-nym przez poprzedniego w³a�ciciela.P³atno�æ zostanie tak¿e wyp³aconanowemu w³a�cicielowi je¿eli od dniawydania decyzji w sprawie przyzna-nia p³atno�ci do dnia z³o¿enia o�wiad-
czenia o zakoñczeniu realizacji przed-
siêwziêcia i osi¹gniêciu przez gospo-
darstwo rolne ¿ywotno�ci na poziomie
co najmniej 4 EJW (ESU) nast¹pi prze-niesienie posiadania ca³o�ci gospodar-stwa na rzecz innego podmiotu (wwyniku sprzeda¿y albo innej umo-

wy), nowy posiadacz gospodarstwamo¿e kontynuowaæ przedsiêwziêciei otrzymaæ pozosta³e wsparcie.W takiej sytuacji nowy w³a�cicielpowinien z³o¿yæ wniosek o przyzna-nie p³atno�ci, która przys³ugiwa³a po-przednikowi, wraz z kopi¹ umowy,na podstawie której przeniesiono po-siadanie gospodarstwa. Powinien rów-nie¿ dostarczyæ o�wiadczenie, w któ-rym zobowi¹¿e siê do realizacji przed-siêwziêcia okre�lonego w planie do-stosowania opracowanym przez po-przedniego w³a�ciciela. W o�wiadcze-niu tym rolnik zobowi¹zuje siê do za-p³aty na rzecz Agencji p³atno�ci uzy-skanej przez poprzedniego w³a�cicie-la, któr¹ wnioskodawca musia³byzwróciæ, je¿eli nie zrealizowa³by wterminie przedsiêwziêcia okre�lonegow planie.Nowo�ci¹ jest mo¿liwo�æ skorzy-stania z pomocy na dostosowanie dostandardów UE przez spadkobiercêw przypadku �mierci rolnika, któryz³o¿y³ wniosek o przyznanie p³atno-�ci na to dzia³anie. Aby móc otrzy-maæ �rodki z ARiMR, spadkobiercazobligowany jest do z³o¿enia wnio-sku o przyznanie p³atno�ci, wraz zprawomocnym postanowieniem s¹duo stwierdzeniu nabycia spadku. Musirównie¿ dostarczyæ o�wiadczenie, wktórym zobowi¹¿e siê do realizacjiprzedsiêwziêcia okre�lonego w planie.W o�wiadczeniu tym zobowi¹zuje siêdo zap³aty na rzecz ARiMR p³atno-�ci uzyskanej przez spadkodawcê,jak¹ spadkodawca by³by zobowi¹za-ny zwróciæ, je¿eli nie zrealizowa³byw terminie przedsiêwziêcia okre�lo-nego w planie.Osoba przejmuj¹ca gospodarstwob¹d� spadkobierca maj¹ na z³o¿eniewniosku 35 dni od dnia kiedy nast¹-pi³o przeniesienie posiadania gospo-darstwa rolnego b¹d� uprawomocnie-nia siê postanowienia s¹du o stwier-dzeniu nabycia spadku. Je¿eli prze-niesienie posiadania ca³o�ci gospodar-stwa lub uprawomocnienie siê posta-nowienia s¹du o stwierdzeniu naby-cia spadku nast¹pi³o przed dniemwej�cia w ¿ycie nowelizacji, to 35-dniowy termin na z³o¿enie wnioskubiegnie od dnia wej�cia w ¿ycie roz-porz¹dzenia.
Anna Chuchrak

Wnioski
o dop³aty

pod kontrol¹

Najnowsze zmiany
Dostosowanie gospodarstw

rolnych do standardów
Unii Europejskiej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-ju Wsi w ostatnich dniach zwróci³osiê do Agencji Restrukturyzacji i Mo-dernizacji Rolnictwa, z pro�b¹ o kre-�lenie ca³kowitej powierzchni dotowa-nych upraw le�nych, które ucierpia³yw wyniku tegorocznej suszy.Rolnicy, którzy uczestnicz¹ wdzia³aniu 5 PROW  Zalesianie grun-
tów rolnych, a ich gospodarstwa do-tknê³a susza mog¹ zg³aszaæ szkody

powsta³e w jej wyniku, do Biur Po-wiatowych ARiMR.
W zwi¹zku z powy¿szym BiuroPowiatowe ARiMR w StrzelcachOpolskich zwraca siê z pro�b¹ dowszystkich Beneficjentów PowiatuStrzeleckiego, którzy uczestnicz¹ wdzia³aniu  5 PROW, o jak najszybszepowiadomieni Biura o zaistnia³ychokoliczno�ciach.

Szacowanie strat w dzia³aniu:
Zalesianie gruntów rolnych

Pola jeszcze przed ¿niwami

Sta³e podwy¿szanie kwalifikacjipracowników obecnie stanowi nie-odzowny element organizacji, jak rów-nie¿ mo¿liwo�æ bycia konkurencyj-nym na rynku pracy. �rodki masowe-go przekazu przyczyniaj¹ siê do pro-pagowania osi¹gniêæ naukowych i za-wodowych osób niepe³nosprawnych,zatem niepe³nosprawno�æ nie stano-wi przeszkody, i¿ sukces zawodowyi ¿yciowy, dziêki w³asnemu wk³ado-wi pracy w naukê jest mo¿liwy po-mimo niepe³nosprawno�ci.Niepe³nosprawni studenci maj¹szansê uzyskania dofinansowania na-uki w ramach realizowanego przez
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, Progra-
mu Student - kszta³cenie ustawicz-
ne osób niepe³nosprawnych. Niniej-szy program ma na celu przygotowa-nie osób niepe³nosprawnych, po-przez sta³e podwy¿szanie kwalifika-cji, do rywalizacji o zatrudnienie naotwartym rynku pracy. Ponadto ce-lem ogólnospo³ecznym jest elimina-cja uprzedzeñ pracodawców w sto-sunku do osób niepe³nosprawnych.Program w szczególno�ci adresowa-ny osób z orzeczonym znacznym lubumiarkowanym stopniem niepe³no-sprawno�ci (lub orzeczeniem równo-wa¿nym), które s¹:1) studentami studiów pierwszegostopnia ( studia licencjackie) lub stu-dentami studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) albo studentamijednolitych studiów magisterskich �prowadzonych przez szko³y wy¿sze,2) posiadaczami dyplomu ukoñcze-nia studiów wy¿szych kszta³c¹cymisiê na studiach podyplomowych pro-wadzonych przez szko³y wy¿sze lub

przez inne jednostki uprawnione doprowadzenia takich studiów,3) uczestnikami studiów doktoranc-kich prowadzonych przez szko³y wy-¿sze lub przez inne jednostki upraw-nione do ich prowadzenia,4) s³uchaczami kolegiów pracowni-ków s³u¿b spo³ecznych, kolegiów na-uczycielskich lub nauczycielskich ko-legiów jêzyków obcych,5) uczniami szkó³ policealnych,6) studentami uczelni zagranicznych,7) studentami odbywaj¹cymi sta¿zawodowy za granic¹ w ramach pro-gramów Unii Europejskiej, pobieraj¹-cymi naukê w systemie dziennym lubzaocznym.
W ramach realizowanego przezPFRON Programu Student dofinan-sowanie mo¿e obejmowaæ poni¿szekoszty:1) op³aty za naukê, z tym ¿e w przy-padku studentów, o których mowa wrozdziale II pkt 1 programu, studiu-j¹cych równocze�nie na kilku kierun-kach studiów, dofinansowanie mo¿eobejmowaæ sumê op³at za naukê naposzczególnych kierunkach,2) zakwaterowania (w przypadkunauki poza miejscem sta³ego zamiesz-kania),3) dojazdów,4) uczestnictwa w zajêciach maj¹-cych na celu podniesienie sprawno�cifizycznej lub psychicznej,5) zakupu przedmiotów u³atwiaj¹-cych lub umo¿liwiaj¹cych naukê, wtym komputerowych programówedukacyjnych,6) wyjazdów organizowanych w ra-mach zajêæ szkolnych.
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