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  Br. 0012.2.2021 

Protokół Nr 15/2021 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 29 marca 2021 roku, 

w trybie zdalnym (on-line) 

pod przewodnictwem 

Pana Witolda Okumskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Otworzył piętnaste posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są 

prawomocne. 

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 14/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja o zrealizowanych w 2020 roku i aktualnie realizowanych zadaniach 

przedstawiona przez Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 

 

Punkt 5 

Informacja o zrealizowanych w 2020 roku i aktualnie realizowanych zadaniach 

przedstawiona przez Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie. 

 

Pani Jolanta Karpińska – Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie 

Poinformowała, że placówka ARiMR od stycznia 2019 roku mieści się przy ul. Lelewela w 

Mławie. Decyzją Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego w Warszawie od 
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początku trwania pandemii placówka jest częściowo zamknięta. Oznacza to, że jednocześnie 

może być obsługiwana jedna osoba w maseczce i co dwie godziny prowadzona jest 

dezynfekcja w miejscach przebywania beneficjentów. Dokumenty poddawane są 48h 

kwarantannie, a następnie po tym czasie rejestrowane.  

W 2020 roku wszystkich wniosków o płatność było 4984, w tym 11 wniosków papierowych i 

812 oświadczeń potwierdzających brak zmian w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeżeli 

chodzi o płatności bezpośrednie to wydano 4738 (95%) decyzji, w przypadku płatności 

końcowych to na konta beneficjentów jest już ponad 91% załatwionych spraw. W sumie 

wypłacono już ponad 82 710 000,00 zł. Wnioski o płatność dotyczyły: 

− Płatności ONW wpłynęło 4943 wniosków, wydano 4695 (95%) decyzji do tych 

wniosków i wypłacono 12 871 000,00 zł.  

− Wnioski zalesieniowe tj. PROW 2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, 

poddziałanie ekosystemu 8.5. Wszystkich spraw zalesieniowych było 277, wydano 

256 (92%) decyzji i wypłacono ponad 770 000,00 zł.  

− Pakiet rolno- środowiskowo- klimatyczny – 258 spraw, wydano do nich 244 (95%) 

decyzji i wypłacono już ponad 1 820 000,00 zł.  

− Rolnictwo ekologiczne – 87 spraw, wydano do nich 81 (93%) decyzji i wypłacono 

1 600 000,00 zł.  

− Płatność dobrostanowa – 671 spraw. W tej chwili wprowadzane są rejestry wypasów 

do systemu. Planowane jest zakończenie prac pod koniec kwietnia aby w maju można 

było wydawać już decyzje. 

− Materiał siewny – 275 spraw, wszystkie decyzje zostały wydane i wypłacono 

230 000,00 zł. 

− Wnioski suszowe z 2019 roku – ponad 2100 spraw i wszystkie zostały obsłużone. 

− Płatność tzw. covidowa – wprowadzona w 2020 roku. Wniosków było 1753 i z tego 

tytułu wypłacono ponad 8 750 000,00 zł. 

− Pomoc dla producentów trzody chlewnej – tj. wyrównywanie dochodu - 5 spraw i 

utrata płynności – 29 spraw. Wszystkie wnioski zostały obsłużone. 

− Pomoc dla posiadaczy chryzantem – tj. rekompensata za niesprzedane chryzantemy. 

Wniosków wpłynęło 15, zgłoszono ponad 8600 sztuk chryzantem doniczkowych. 

Organizacja pozarządowe, instytucje publiczne, koła gospodyń wiejskich a także 

jednostki samorządu terytorialnego zagospodarowały ponad 7000 sztuk tych 

chryzantem. Pozostałe chryzantemy czyli ok. 1600 sztuk zostało przekazanych do 

utylizacji. Z tego tytułu wypłacono ponad 171 000,00 zł. 

− Pomoc na zakup laptopa dla rodzin rolniczych – nabór prowadzony był pod koniec 

ubiegłego roku i na zakup laptopa przeznaczona była kwota 1 500,00 zł. Wpłynęło  

188 wniosków, wydano 174 decyzji przyznających pomoc. Wypłacono 261 000,00 zł. 

Aktualnie rolnicy dostarczają faktury potwierdzające zakup komputera. Ponad 150 

faktur zostało już dostarczonych. 

− Pomoc dla kół gospodyń wiejskich – aktualnie na terenie powiatu zarejestrowanych 

jest 26 kół gospodyń wiejskich. Złożono 24 wnioski o pomoc, która jest uzależniona 

od liczby członków danego koła. Decyzji przyznających pomoc było 13 po 4000,00 zł, 

11 decyzji po 3000,00 zł, co razem daje  85 000,00 zł.  

Zarówno jeżeli chodzi o pakiet rolno–środowiskowo-klimatyczny jak i rolnictwo ekologiczne, 

to powiat mławski zajmuje 3 miejsce w woj. mazowieckim pod względem płatności. Jeżeli 

chodzi o zalesienia to powiat zajmuje 1 miejsce w woj. mazowieckim.  

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 placówka obsługuje dwa 

działania premiowane:  
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- działanie 6.2 - premia na pozarolniczą działalność gospodarczą. Do obsługi agencja dostała 

44 wnioski, które aktualnie są wprowadzane do systemu i weryfikowane pod względem 

formalnym i pod względem kompletności. Wysyłane są wezwania do beneficjentów jeśli są 

jakieś braki do uzupełnienia. 

- działanie 6.3 - restrukturyzacja małych gospodarstw. Z naboru z 2019 roku, Agencja miała 

111 spraw do obsługi, które zostały już zakończone. Wypłacano po 60 000,00 zł, podzielone 

na dwie raty - jedna po 48 000,00 zł i druga po 12 000,00 zł. Wnioski o pierwszą ratę zostały 

już wypłacone, beneficjenci składają teraz wnioski o wypłacenie drugiej raty. 

W przypadku Kampanii z 2020 roku wpłynęło do Agencji 89 wniosków, decyzje przyznające 

pomoc zostały już wydane i aktualnie beneficjenci składają wnioski o wydanie pierwszej raty 

tej pomocy.  

Rozpoczęła się nowa Kampania na 2021 rok, wnioski można składać od 17 marca do 15 maja. 

Wnioski będą też przyjmowane po tej dacie czyli do 11 czerwca, jednakże płatność za każdy 

dzień opóźnienia będzie pomniejszana o 1%. W tym roku nie ma wniosków papierowych i nie 

ma oświadczeń potwierdzających brak zmian w porównaniu do roku poprzedniego. 

Wszystkie wnioski są rejestrowane przez aplikację e-wniosek+. Pomoc przy wypełnianiu tych 

wniosków udzielana będzie przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz pracowników  

ARiMR.  

 

Pan Janusz Wiśniewski – Członek Komisji 

Poinformował, że podając liczbę podejmowanych decyzji zabrakło informacji o tym,  ile było 

decyzji pozytywnych, a i ile odmownych. 

 

Pani Jolanta Karpińska –  Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie 

Odpowiedziała, że podana liczba dotyczyła wszystkich wydanych decyzji, zarówno tych 

pozytywnych jak i negatywnych. Znaczna ich większość to jednak decyzje przyznające 

pomoc, ale są również odmawiające pomocy w całości lub w części. Są również wydawane 

decyzje z sankcjami np. w przypadku nieterminowego zgłoszenia zwierzęcego jest ustawiony 

w systemie algorytm, który wylicza czy mają być to sankcje jednoroczne czy wieloletnie i 

jaka ma być wysokość tej sankcji. Jeżeli chodzi o komputery dla dzieci z rodzin rolniczych to 

było 188 wniosków, wydano 174 decyzji przyznających pomoc i 14 decyzji odmawiających. 

Głównie odmawiano ze względu na to, że pomoc przyznawana była rodzinom z minimum 2 

dzieci, które w roku szkolnym 2020-2021 uczęszczają do szkoły podstawowej bądź 

ponadpodstawowej, natomiast wiele osób miało dzieci, które chodziły do oddziału 

przedszkolnego. Jeżeli chodzi o chryzantemy to wszystkie decyzje przyznawały pomoc.  

W przypadku pomocy covidowej, to tutaj ok. 65 spraw było odmawiających przyznania tej 

pomocy. Chodziło tu głównie o pomoc dla hodowców kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych i 

indyków rzeźnych. Informacje o tym,  którzy producenci tych poszczególnych hodowli drobiu 

są zarejestrowani w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mławie uzyskiwane były od 

Powiatowego Inspektora Weterynarii. Dużo decyzji było odmownych ze względu na wiek 

tych zwierząt. Jeżeli chodzi o materiał siewny to wszyscy beneficjenci otrzymali pomoc, 

natomiast wnioski o płatność dobrostanową są aktualnie rozpatrywane. W przypadku 

rolnictwa ekologicznego były dwie decyzje odmowne. Jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie 

i ONW to w sumie decyzji odmawiających i częściowo sankcjonowanych było 191.   

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji  

Zapytał,  co dalej z taką decyzją odmowną się dzieje?  
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Pani Jolanta Karpińska – Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie 

Odpowiedziała, że beneficjent zawsze może od takiej decyzji złożyć odwołanie. ARiMR 

zajmuje stanowisko w tej sprawie, dołącza odpowiednie dokumenty i wysyła do oddziału 

regionalnego. Jednakże w ponad 95% spraw decyzja jest podtrzymywana. W tym roku w 

dwóch gminach w powiecie mławskim, czyli w gm. Wieczfnia Kościelna i w gm. Strzegowo 

były poddane kontroli „FOTO”. Kontrola ta polegała na tym, że firma zewnętrzna przyjeżdża 

na grunty rolne danego producenta i porównuje to, co beneficjent zadeklarował we wniosku a 

to, co fizycznie znajduje się na jego działce. Rolnik może odwołać się od raportu wydanego 

przez organ kontrolujący. Problemem w tym roku jest budowa drogi s7 z racji tego, że nie są 

dokończone podziały działek, przez co płatności mogą się trochę opóźnić. Jeżeli chodzi o 

przekazywanie płatności to ARiMR się tym nie zajmuje. W jej obowiązkach jest 

wprowadzanie złożonych wniosków do systemu, sprawowanie kontroli kompletności, 

naliczanie płatności i wydawanie decyzji w sprawie, tworzenie zbiorczej dyspozycji płatności 

podpisywanej podpisem elektronicznym przez osobę sporządzająca i zatwierdzającą i 

wysyłane do specjalnego pionu finansowo-księgowego w Centralnej Agencji. To ten 

departament odpowiada za przelanie środków na konto beneficjenta i zazwyczaj czas 

oczekiwania to 30 dni.  

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zapytał ile gospodarstw obsługuje Powiatowe Biuro ARiMR w Mławie? 

 

Pani Jolanta Karpińska –  Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie 

Odpowiedziała, że jeśli chodzi o gospodarstwa rolne które zajmują się produkcją zwierząt to 

jest ich ok. 3000. W przypadku gospodarstw zarejestrowanych w systemie Ewidencji 

Producentów jest ich ok. 6000. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zapytał jaka jest dynamika zmian tej liczby na przestrzeni roku? 

 

Pani Jolanta Karpińska –  Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie 

Odpowiedziała, że jest zauważalna tendencja u producentów zajmujących się branżą 

mleczarską. Osoby te zamykają swoje gospodarstwa i sprzedają zwierzęta do większych 

gospodarstw, mających ok. 80 sztuk lub więcej. Te osoby, które rezygnują z hodowli 

zatrudniają się najczęściej w firmie prywatnej.  

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zapytał czy widoczne jest to tylko w przypadku bydła czy w innym zakresie hodowli też to 

jest zauważalne? 

 

Pani Jolanta Karpińska –  Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie 

Odpowiedziała, że jeżeli chodzi o produkcję trzody to również jest widoczna zmiana, ale jest 

to głównie związane z wymogami jakim te gospodarstwa muszą sprostać. Nie dotyczy to 

jednak dużych gospodarstw, które są do tego przystosowane. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że generalnie widoczne jest to, że z roku na rok idziemy w kierunku rolnictwa 

wielkoobszarowego. Ten proces jest zauważalny już od 2005 roku. Zapytał, jak radzą sobie 

rolnicy z obsługą całego systemu związanego z wnioskami, płatnościami, a także z 

wdrażanymi programami? Jaka jest świadomość rolników na ten temat i ich przygotowanie 

do tego żeby z tym wszystkim sobie poradzić? 
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Pani Jolanta Karpińska – Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie   

Odpowiedziała, że jeśli są to proste wnioski, zgłoszenia czy oświadczenia beneficjenci nie 

mają większych problemów z ich uzupełnieniem i rzadko korzystają z pomocy agencji. W 

przypadku wniosków bardziej rozbudowanych jak np. działa premiowe 6.2 lub 6.3 rolnicy 

korzystają z pomocy technicznej z ARiMR, ODR lub prywatnych doradców rolniczych. 

Rzadko się jednak zdarza aby rolnik sam wypełniał ten wniosek, przeważnie wyznacza 

pełnomocnika do obsługi sprawy, aby Agencja nie kontaktowała się z nim w celu 

uzupełniania bądź poprawy wniosku, lecz bezpośrednio z jego doradcą. Jest możliwość w 

Ewidencji Producentów, aby rolnik który jest w nim zarejestrowany i posiada swój własny 

numer identyfikacyjny mógł upoważnić konkretną osobę do reprezentowania go w agencji. 

 

Pan Jan Salwa – Członek Komisji 

Zapytał, ile osób zajmuje się obsługą rolników związanych z działem rolnym jak i 

hodowlanym?  

 

Pani Jolanta Karpińska – Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie  

Odpowiedziała, że w całym biurze jest 23 pracowników. Powiatowe Biuro ARiMR w Mławie 

dzieli się na dwa wydziały:  

− identyfikacja i rejestracja zwierząt: zajmuje się głównie wydawaniem paszportów, 

nadaniem numeru stada, nadaniem numeru ewidencyjnego w Ewidencji Producentów 

bądź zmiana w tej ewidencji, 

− pracownicy tzw. obszarówek, czyli te osoby które zajmują się płatnościami 

bezpośrednimi.  

Nad poszczególnymi wydziałami są naczelnicy, wyżej jest zastępca kierownika i kierownik. 

Do tego też dochodzą dwie osoby z sekretariatu, w tym jedna osoba zajmująca się archiwum. 

Wszystkie działania prowadzone są elektronicznie - w systemie. Jeżeli chodzi o decyzje 

związane z płatnością bezpośrednią, to beneficjenci często zgłaszają się o jej duplikat gdyż 

nie wszystkie wydane decyzje są do niego wysyłane. Wiąże się to z kosztami, gdyż jeden taki 

list kosztuje 8,50 zł. Wysyłane są decyzje odmowne lub gdzie dokonuje się zmniejszenia. 

 

Pan Marek Linkowski – Członek Komisji 

Poinformował, że uczestnicząc w Komisjach suszowych szczególną uwagę zwraca przebieg 

drogi nr 7. W przypadku osób, których gospodarstwa są dzielone na połowę ich sytuacja jest 

bardzo zła. Ten rok będzie szczególni trudny dla Agencji z tego względu, że mogą pojawić 

się pewne niezgodności i wydanie decyzji będzie opóźnione. Droga nr 7 przebiega przez 

wiele miejscowości jak Żurominek, Strzegowo, Wiśniewo, Wieczfnia, więc ten problem 

będzie dotyczył bardzo wielu gospodarstw. Będzie to również powodować, że produkcja 

zwierzęca na tych teren może być likwidowana. Motywuje się właścicieli małych 

gospodarstw żeby utrzymywali swoją działalność, ale do tego muszą być jakieś konkretne 

zachęty. W temacie rolnictwa można dużo mówić, ale warto wspomnieć o sprawie odwołania 

oświadczeń, które były w tamtym roku. Ze względu na pandemię oświadczenia te powinny 

jeszcze być, tym bardziej, że posiadacze małych gospodarstw rolnych mogą sobie sami nie 

poradzić. Dlatego warto byłoby zaapelować, żeby w tym roku oświadczenia funkcjonowały 

tak jak w roku poprzednim.  

 

Pani Jolanta Karpińska – Z-ca kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Mławie  

Odpowiedziała, że Ustawa o płatnościach bezpośrednich została już przyjęta i ogłoszona, 

więc nie ma możliwości jej zmiany. Problem z tymi wnioskami papierowymi i 

oświadczeniami był zgłaszany do Dyrektora Regionalnego, ale otrzymaliśmy odpowiedź że 



 
 

6 
 

nie ma możliwości powrotu do papierowej formy zgłaszania wniosków. Wszystkie 

oświadczenia mają być składane w formie elektronicznej. Jeżeli jest składany przez  

e-wniosek+, to automatycznie jest już wprowadzony do systemu. W przypadku papierowej 

formy składania oświadczeń, Agencja musiała ręcznie wpisywać wszystkie wnioski do 

systemu. Z punktu widzenia pracowników, elektroniczne składanie dokumentów jest więc 

znacznym ułatwieniem. Liczymy też na to, że nie będziemy musieli częściowo zamykać 

Agencji w związku z trwającą pandemią. Spowodowałoby to większe problemy z obsługą 

klienta jak np. wysyłanie paszportów do beneficjenta byłoby na jego koszt, więc rolnik 

musiałby wykonać wpłatę na konto agencji. Łącznie z większą ilością zadań jakie przy tym 

musi wykonać pracownik, czas załatwiania sprawy znacznie się wydłuża. Jeżeli chodzi o 

program 6.3 – dotyczący restrukturyzacji małych gospodarstw, to wnioski może składać nie 

tylko beneficjent utrzymujący się wyłącznie z działalności rolniczej, ale także osoby 

opłacające składki ZUS. Warunkiem jest tylko to, że 25% wszystkich dochodów osoby, która 

jest zatrudniona w ZUS było z działalności rolniczej. 

 

Punkt 6 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pan Witold Okumski – Członek Komisji 

Poinformował, że Zarząd Powiatu podjął decyzję o wdrożeniu w Wydziale Komunikacji 

systemu elektronicznej rejestracji klienta. System ten ma być wdrożony na początku maja 

tego roku. Pomoże to uniknąć kolejek przed Wydziałem w celu pobrania biletu. Jest to 

korzystne rozwiązanie zarówno dla pracowników jak również i dla beneficjentów.  

 

Pan Marek Linkowski – Członek Komisji 

Poinformował, że są niepokojące wieści odnośnie SPZOZ w Mławie. Były doniesienia o tym, 

że planowane operacje są odwoływane. Zapytał, jak wygląda sytuacja w szpitalu? 

 

Pan Zbigniew Markiewicz – Wicestarosta 

Odpowiedział, że na chirurgii zostało zakażonych 2 lekarzy, którzy ponownie przechodzą 

COVID-19. Jutro po dezynfekcji, oddział chirurgiczny zostanie otwarty. Jeżeli chodzi  

o oddział internistyczny to również pojawiło się tam ognisko covidowe. W tej chwili oddział 

ten poddany jest odkażaniu. Jeżeli testy zrobione osobom na tym oddziale nie potwierdzą 

zakażeń to jutro lub pojutrze oddział zostanie uruchomiony. Wszelkie sytuacje wymagające 

natychmiastowej operacji pacjenta są wykonywane bez względu na to czy osoba ta jest 

zarażona COVID-19 czy też nie. W tej chwili w SPZOZ w Mławie są zajęte 42 łóżka 

covidowe. 

 

Punkt 7 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zamknął piętnaste posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

i podziękował radnym za udział w posiedzeniu. 

 

Przewodniczący Komisji 

                                                                                                     

                                                                                                            /-/ Witold Okumski 
Sporządziła: 

Monika Lazarska 

01.04.2021 


