
UCHWAŁA  NR   
                                         RADY   MIEJSKIEJ   W   LIPNIE  
                                                       z dnia  
 
 
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i 
wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.  
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
 
                                       
                                                      uchwala się, co następuje:  
 
 
§ 1. Rada Miejska w Lipnie  zawraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o to , by 
w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku za jeden z priorytetów  
Polski uznana została kwestia rolnictwa. W szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat 
rolniczych dla Polski, by  polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw 
tzw. starej unii. Wyrównanie dopłat Rada uwaŜa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa w 
Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez polski rząd jako problem najwyŜszej wagi. 
 
§ 2. Rada zobowiązuje Przewodniczącego Rady do  niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały 
Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi  . 
 
§  3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 
  
 
                                                                                                      
 
 
                                                                                               Przewodnicząca Rady      
 
                                                                                                      Maria Turska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
do  projektu uchwały w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii 
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 
 
 
 
Polscy rolnicy, a takŜe rolnicy z innych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej są 
dyskryminowani w dystrybucji dopłat bezpośrednich to znaczy otrzymują je w znacznie  niŜszej 
wysokości niŜ rolnicy w większości starych krajów członkowskich. 
W imię polskiej racji stanu, nie wolno dopuścić, aby ta dyskryminacja Polski w tak ogromnym 
wymiarze trwała nadal . Przy nierównomiernych dopłatach i wyrównujących się szybko kosztach 
produkcji polscy rolnicy nie będą w stanie sprostać konkurencji i całe polskie rolnictwo zagroŜone 
będzie upadkiem. Taka sytuacja dotknie nie tylko rolników, ale całe społeczeństwo, gdyŜ zagrozi 
bezpieczeństwu Ŝywnościowemu naszego państwa . 
  W tej sytuacji niezbędny jest apel wszystkich ludzi dobrej woli, rozumiejący problem wsi, aby 
sprawa przyszłości rolnictwa, w tym zwłaszcza wyrównywania dopłat, została potraktowana jako 
polski priorytet w ramach prezydencji. Bardzo waŜny jest głos polskich samorządowców, w 
których zasiadają ludzie obdarzeni szacunkiem i zaufaniem, rozumiejący problemy polskiej wsi, 
będącej waŜną częścią naszej Ojczyzny. 
Rada Miejska w oparciu o obowiązujące przepisy prawa moŜe podjąć przedmiotową uchwałę. 
 
 
 Sporządziła: 
 
 K. Insadowska 
 
 


