
APEL NR 1/2020 
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie objęcia kukurydzy i rzepaku dopłatą z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału 
siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Na podstawie § 14 ust.2 pkt 5 Statutu Powiatu Kępińskiego ustalonego uchwałą Nr XLVII/281/2018 Rady 
Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz.8211 oraz z 2019 r., 
poz.1553), Rada Powiatu Kępińskiego: 

§ 1. Apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o objęcie kukurydzy i rzepaku dopłatą z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

§ 2. Zobowiązuje Przewodniczącą Rady Powiatu Kępińskiego do przesłania niniejszego Apelu do: 

1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

2) posłów i senatorów reprezentujących Województwo Wielkopolskie; 

3) Wojewody Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do Apelu Nr 1/2020

Rady Powiatu Kępińskiego

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Obecnie dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego objęty jest materiał
siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

·zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

·rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty),
soja, wyka siewna;

·ziemniaki.

Dopłaty te nie obejmują upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

W ostatnich latach uprawy kukurydzy i rzepaku zajmują istotną pozycje w strukturze zasiewów nie tylko
w powiecie kępińskim ale także w całym kraju. W dodatku można zauważyć, że kukurydza staje się
alternatywą dla siewu zbóż jarych, bowiem roślina ta, co jest bardzo istotne w czasach występującej
corocznie suszy, lepiej znosi przejściowe niedobory wody oraz w zależności od odmiany – może być
również wysiewana na glebach lżejszych. Ponadto w przypadku obydwu upraw – rolnicy w 100% stosują
kwalifikowany materiał siewny, co tym bardziej rodzi konieczność objęcia wsparciem w postaci dopłat do
materiału siewnego.

Uwzględniając powyższe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, Rada Powiatu Kępińskiego
apeluje do Ministra Roln
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