Protokół posiedzenia Zarządu nr 10/6/20 z 16 kwietnia 2020 r.

Posiedzenie Zarządu odbyło się zdalnie za pośrednictwem komunikatora
Messenger w godzinach od 10.00 do 14.00. W posiedzeniu uczestniczył cały
zarząd, Pani Beata Mickiewicz – Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w
Bydgoszczy i dyrektor biura. Przedmiotem obrad zarządu były następujące
sprawy:
1. Wsparcie izby na rzecz szpitali, pracowników biura izby i rolników w
związku z występującą pandemią korona wirusa
2. Problemy w realizacji pomocy suszowej i wypłat dotyczących działań
inwestycyjnych PROW 2014-2020 oraz realizacji przez banki zapisów
ustawy tarczy antykryzysowej.
3. Zagrożenia ASF w związku z prowadzeniem tuczu w systemie nakładczym
4. Zapoznanie się z treścią protokółu i podjęcie uchwały w prawie
rozliczenia okresu obrachunkowego Związku Wzajemności Członkowskiej
Partner za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
5. Sprawy bieżące
Ad 1. Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 24 tysięcy złotych na zakup
maseczek, ewentualnie innych środków niezbędnych do walki z korona
wirusem dla wybranych szpitali w regionie, dla pracowników Biura izby
świadczących usługi doradcze i dla rolników. 1.000,00 złotych z tych środków
zarząd zadysponował na rzecz gminy Lubiewo. Środki pieniężne do realizacji
tego zadania będą pochodziły z funduszu prewencji Związku Wzajemności
Członkowskiej Partner za 2018 rok. Kwestie techniczne związane z zakupem i
dystrybucją maseczek będą uzgodnione z Przedstawicielem TUW.
Ad 2. Zarząd zaniepokojony jest zastojem, jaki ma miejsce przy realizacji
pomocy suszowej za 2019 rok, zwłaszcza w kontekście zapowiadającej się
kolejnej suszy w roku bieżącym. Wnioski o pomoc suszową w województwie
kujawsko-pomorskim złożyło ponad 28 tysięcy gospodarstw rolnych na kwotę
264 mln złotych. Na dzień 13 marca br. wydano 11.164 decyzji na kwotę 123,5
mln złotych. Nie posiadamy informacji o stanie realizacji wypłat, jednak sądząc
po dużej liczbie telefonów do Biura izby w sprawie interwencji sytuacja ta nie
wygląda najlepiej. Podobnie jest z wypłatą pomocy w ramach działań
inwestycyjnych PROW 2014-2020 ( modernizacja gospodarstw rolnych czy
wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie

skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof). Zdaniem zarządu, wnioski o płatność procedowane
są nadmiernie długo, co wpływa bezpośrednio na opóźnienia w wypłatach
należnej pomocy. W tej sprawie do Biura izby też wpłynęło szereg skarg na
bezzasadną biurokrację i opieszałość urzędników agencji płatniczej. Wiosna
niesie ze sobą cykliczne, wysokie wydatki na produkcję rolniczą, a brak
zaplanowanych wcześniej wpływów jest powodem utraty płynności finansowej
w wielu gospodarstwach. Dodatkowo, rolnicy narzekają na niektóre banki,
które w brew obowiązującemu prawu tarczy antykryzysowej czynią problemy z
odraczaniem spłaty rat kredytowych. Jest to niedopuszczalne i zarząd izby
będzie interweniował w tej sprawie.
Ad3. Zarząd wystąpi do Ministra Rolnictwa poprzez Krajową Radę Izb
Rolniczych i Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wzmożenie nadzoru pod
kątem zagrożenia wynikającego z przemieszczanie się ASF nad gospodarstwami
prowadzącymi chów nakładczy.
Ad4. Zarząd zapoznał się z treścią protokołu, jaki przedstawiło Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w sprawie rozliczenia obrachunkowego
Związku Wzajemności Członkowskiej „Partner” za okres od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. Członkowie zarządu tworzący Radę ZWC Partner podpisali
protokół, a tym samych zatwierdzili stratę w wysokości 59.555,33 złotych, która
pokryta zostanie z funduszu zasobowego Związku.
Ad5. Dyrektor Biura przestawił organizację pracy Biura izby w okresie
pandemii. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia korona wirusem
( począwszy do 16 marca br. do odwołania) dopuszcza się możliwość pracy
zdalnej poza biurem izby np. we własnym mieszkaniu. Decyzje o wyborze takiej
formy świadczenia pracy pozostawiono do wyboru każdemu z pracowników. W
sytuacji wyboru pracy zdalnej, poproszono pracowników o wywieszenie
stosownej informacji na drzwiach Biura izby zawierającej nr kontaktowy telefoniczny i adres prywatny e-mail w celu kontaktowania się
zainteresowanych instytucji i osób. Jest to sprawa na tyle ważna, gdyż jest
okres opiniowania przez izbę planów łowieckich oraz składania wniosków o
dopłaty. W Biurach w Przysieku, Bydgoszczy oraz we Włocławku wprowadzono
codzienne dyżury świadczone przez zatrudnionych tam pracowników. Zarząd
postanowił wesprzeć kwotą do 1.000,00 złotych rolnika ekologicznego z Górzna
w związku z bardzo dużymi stratami w majątku, jakie poniósł w wyniku pożaru.
Na tym protokół zakończono: Paweł Wienconek

