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Ułatwienia w prowadzeniu firm na
obszarze Specjalnych Stref
Ekonomicznych
Rada Ministrów przyjęła we wtorek na mój wniosek projekt założeń o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Dokument wprowadza ułatwienia w prowadzeniu firm na obszarze
SSE i stanowi ważny krok zwiększający konkurencyjność polskiej
gospodarki. Najistotniejszą i najbardziej oczekiwaną przez przedsiębiorców regulacją ujętą w projekcie jest wprowadzenie jednolitych zasad zmiany zezwolenia. Oznacza to, że we wszystkich zezwoleniach, bez względu na datę wydania, możliwe będzie obniżenie poziomu zatrudnienia maksymalnie o 20 proc. wielkości bazowej. Przedsiębiorcy, którzy w świetle nowych zasad nie będą mogli ubiegać się o wygaszenie zezwolenia, a przewidują, że nie spełnią jego warunków, uzyskają możliwość złożenia wniosku o cofnięcie zezwolenia. Nowe rozwiązanie Ministerstwa Gospodarki
rozszerza również zakres zadań spółek zarządzających strefami.
Zakładają one wpisanie do ustawowego katalogu zadań współpracę ze środowiskiem akademickim. Łączna powierzchnia stref na
koniec 2013 r. wynosiła 16 203,68 ha. Obejmowała tereny zlokalizowane w 151 miastach i 217 gminach. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia zainwestowali w strefach w 2013 r. ponad 93,1 mld zł, co stanowiło wzrost o
ponad 7,3 mld zł w porównaniu z rokiem 2012. Przedsiębiorcy zatrudnili ponad 266,7 tys. osób, z czego 73,5 proc. stanowiły nowe
miejsca pracy.
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Wzornictwo przemysłowe jest ważne dla
przedsiębiorczości
Współpraca pomiędzy
przedsiębiorcami, projektantami, administracją i samorządem na
rzecz rozwoju nowoczesnego wzornictwa
to główny temat Międzynarodowej Konferencji Innowacyjność i
kreatywność kobiet –
Design szansą dla MSP
i regionów, która odbywa się 20 i 21 marca
2014 r. w Warszawie.
VII edycję konferencji
otworzył wicepremier
minister
gospodarki
Janusz Piechociński.
Jak zaznaczył wicepremier, jednym z wymiarów
nowoczesnego podejścia
do biznesu jest innowacyjność, rozumiana jako
chęć doskonalenia i tworzenia nowych technologii, pomysłów i wynalazków.
- Przykładem poszukiwań w obszarze wzornictwa może być konkurs Dobry Wzór organizowany już od ponad
10 lat przez Instytut
Wzornictwa Przemysłowego. Jego laureatami
są już 473 produkty i 4
usługi –
powiedział.
Przypomniał też, że Mini-

ster Gospodarki przyznaje
w tym konkursie swoją nagrodę: Wzór Roku. Otrzymało ją już 21 produktów,
które odpowiadają oczekiwaniom związanym z obecnością wzornictwa przemysłowego w przestrzeni publicznej.
Wicepremier podkreślił
również rolę komunikacji
pomiędzy przedsiębiorcami
i projektantami w efektywnym wdrażania wzornictwa.
- Rezultatem takiej współpracy mogą być innowacyjne i funkcjonalne produkty i usługi, uwzględniające wymagania ergonomii i ekologii – ocenił.
W opinii wicepremiera
Piechocińskiego,
istotna
jest także odpowiednia
strategia
propagowania
wzornictwa przemysłowego
na poziomie regionalnym. Poszukiwanie
nowych
rozwiązań
wzorniczych
uwzględniających
perspektywę regionu jest
szansą dla rozwoju tamtejszych firm. Może także
przynieść wymierne korzyści nie tylko dla biznesu, ale i społeczności lokalnych – zaznaczył.
Wicepremier Piechociński zwrócił też uwagę na

potrzebę szerokiej dyskusji
publicznej z w zakresie
istotnej roli kobiet na konkurencyjnym
globalnym
rynku. – Biorą one aktywny udział zwłaszcza w
dziedzinach, które wymagają kreatywności, wysokich kompetencji oraz innowacyjnych rozwiązań
naukowo-technicznych
lub
organizacyjnych –
stwierdził. – Powinny być
także
widoczne
we
wszystkich
obszarach
naszej
gospodarki
–
dodał.
Organizatorem VII Międzynarodowej Konferencji Innowacyjność i kreatywność
kobiet – Design szansą dla
MSP i regionów jest Urząd
Patentowy RP. W panelach dyskusyjnych wezmą
udział eksperci związani z
sektorem wzornictwa z kraju i zagranicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządowej, szkolnictwa
wyższego, organizacji biznesowych oraz sektora
kreatywnego. Konferencji
towarzyszyć będzie wystawa i pokaz technologii drukowania 3D.

www.mg.gov.pl
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Posiedzenie Rady Ministrów Rolnictwa UE
Minister Marek Sawicki
24 marca przebywał w
Brukseli, gdzie uczestniczył w posiedzeniu Rady
Ministrów Rolnictwa UE
– AGRIFISH.
W sesji porannej ministrowie przyjęli porozumienie
polityczne w sprawie działań informacyjno – promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku
wewnętrznym i w państwach trzecich. Ustalono,
że państwa członkowskie
zrezygnują ze współfinansowania krajowego w zamian za zwiększony udział
Unii w finansowaniu programów na poziomie 75%
(85% w przypadku sytuacji
kryzysowych oraz dodatkowe 5% dla państw członkowskich, najbardziej dotkniętych kryzysem finansowym). Udział państw
członkowskich w procesie
wyboru programów prostych będzie ograniczał się
do roli doradczej, przy szerokim dostępie do informacji na temat procesu selekcji ze strony Komisji Europejskiej (KE).
Komisja Europejska
przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych. Coraz bardziej
rozwijający się sektor tej
produkcji musi w dalszym

ciągu cieszyć się wysokim
zaufaniem konsumentów, co
może zostać zapewnione,
zdaniem KE, poprzez wdrożenie w życie nowych, ambitnych zasad regulujących ten
sektor.
Na wniosek grupy państw,
m.in. delegacji Polski - ministrowie przedyskutowali sytuację w sektorze mleka w
ostatnim roku trwania kwot
mlecznych. Polska zaproponowała przyjęcie skutecznych
rozwiązań skutkujących ograniczeniem sankcji finansowych za przekroczenie kwot.
Wniosek ten został poparty
przez 11 państw członkowskich, natomiast 10. ministrów prezentowało stanowisko by utrzymać do końca
okresu kwotowania, obecne
zasady na rynku mleka. KE
zapowiedziała specjalny raport i powrót do debaty na temat sytuacji na rynku mleka
w czerwcu br.
Ministrowie rolnictwa, podczas oddzielnego spotkania
omówili także kwestie dotyczące międzynarodowego
handlu produktami rolnymi, w
tym z Umowy TTIP z USA.
Żądano od KE wyprzedzających informacji na temat prezentowanych stanowisk w poszczególnych rundach by
mieć większy wpływ na przebieg negocjacji. Nie może być
tak, że to rolnictwo będzie
kartą przetargową w ustalaniu

warunków w pozostałych obszarach. Przyjęty europejski
model rolnictwa z wysokimi
wymaganiami z zakresu środowiska i dobrostanu zwierząt wpływa na konkurencyjność rolnictwa i musi być
uwzględniony w negocjacjach handlowych.
Podczas spotkanie bilateralnego z komisarzem ds.
zdrowia i konsumentów Tonio Borgiem minister Marek
Sawicki podkreślił, że regionalizacja to podejście, które
powinno być podstawą w
przywracaniu handlu wieprzowiną na rynki pozaunijne, w tym azjatyckie. Minister
zaapelował do komisarza
Borga o zapewnienie solidarności unijnej w rozmowach z
Federacją Rosyjską. Podkreślił, że wystąpiły przypadki
łamania zasad, w postaci
transportu świń z Austrii i Danii. Komisarz Borg zapewnił
o stanowczej woli prawnego
uregulowania eksportu wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej oraz nie wykluczył
wszczęcia postępowania w
tej sprawie w ramach WTO.
Temat eksportu wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej
był także głównym tematem
dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z
minister rolnictwa Belgii Sabine Laruelle.

www.minrol.gov.pl
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Wyższe świadczenia dla rodziców niepełnosprawnych
dzieci
Rząd przyjął uchwałę
umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z
pracy, by zajmować się
niepełnosprawnym
dzieckiem.
Wsparcie finansowe dla
opiekunów
niepełnosprawnych dzieci wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł
netto. Od 1 stycznia 2015
r. będzie to już 1200 zł
netto, a od 1 stycznia
2016 r. - 1300 zł netto –
zadecydował rząd.
Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów
podjęła decyzję o przesunięciu środków na ten cel.
Koszty wprowadzania
tych zmian w tym roku to
180 mln zł, w 2015 r. 865 mln zł, w 2016 r. - ponad miliard zł. Propozycja
rządu zapewnia realny
wzrost świadczeń pielęgnacyjnych - które jeszcze w 2009 r. wynosiły
420 zł netto, a dziś wynoszą 820 zł netto - docelowo do wysokości minimalnego wynagrodzenia. W
środę projektem ustawy
podnoszącej świadczenia
pielęgnacyjne zajmie się
sejmowa komisja, co będzie gwarantowało szyb-

kie wprowadzenie zmian na
ścieżkę legislacyjną i wejście ich w życie. Projekt dot ycz ąc y po d wyż sze nia
świadczeń ma trafić do Sejmu, jako komisyjny lub poselski, by skrócić ścieżkę
legislacyjną.
Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r.
Projekt zakłada wypłatę
zarówno bieżących, jak
i zaległych środków tym
opiekunom, którzy do 30
czerwca spełniali warunki do
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w
ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31
grudnia 2012 r. Wysokość
nie ulega zmianie i wyniesie
520 zł miesięcznie. Jeśli
świadczenie było wypłacane
do 30 czerwca zeszłego roku, to organ wypłacający
świadczenia ma obowiązek
poinformować osoby, którym to prawo wtedy wygasło, o możliwości złożenia
wniosku oraz o warunkach
uzyskania zasiłku. Ma na to
14 dni od wejścia w życie
ustawy.
Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w
których opiekunowie otrzy-

mywali specjalny zasiłek
opiekuńczy lub świadczenie
pielęgnacyjne lub gdy na
osobę wymagającą opieki
przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.
Na złożenie wniosku
opiekunowie będą mieli 4
miesiące od wejścia w życie
ustawy. Podczas ustalania
prawa do zasiłku ośrodek
pomocy społecznej będzie
przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie
następnie aktualizowany co
6 miesięcy. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się
na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane
na czas określony. Wtedy
jest ono wydawane na czas
obowiązywania orzeczenia.
Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Takie osoby będą również
podlegały ubezpieczeniu
zdrowotnemu. Podstawą
opłacania składek będzie
kwota zasiłku dla opiekuna.

www.mpips.gov.pl
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Rafał Kiersikowski

Moje pierwsze kroki w polityce to 2002 r. Muszę przyznać, że nauczyłem się wiele. Przede wszystkim słuchałem ludzi i starałem się w
miarę moich możliwości pomagać tym, którzy potrzebowali mojego wsparcia. Dziś z
perspektywy czasu myślę, że
wiele dobrego udało mi się
zrobić dla innych, a przy okazji otrzymałem bezcenne lekcje jakich nigdy za wiele. Po-

stanowiłem spróbować swych
sił w samorządzie. W wyborach
w 2006 roku otrzymałem 153
głosy. Niestety jednak zbyt mało, aby otrzymać mandat, ponieważ ugrupowanie, które reprezentowałem, nie przekroczyło wymaganego 5 % progu wyborczego. To zaufanie, które
otrzymałem w wyborach, dało
mi jeszcze więcej siły i zaowocowało wieloma pomysłami.
Potrzebne były spotkania

i wspólnie podejmowane działania, których pomysły lub też
konkretne działania trafiały na
ręce burmistrza Szczytna. Po
wielu miesiącach pracy okazało się, że nasza wspólna praca
przyniosła pożądane, konkretne efekty.
Udało się. Na osiedlu powstał
plac zabaw przy ul.
Osiedleńczej i boisko! Moja
praca została doceniona. W
wyborach w 2010 roku otrzymałem mandat radnego miejskiego. Moją kandydaturę poparło 177 osób. I z tego miejsca im serdecznie dziękuję, że
obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Miłym zaskoczeniem dla
mnie była propozycja poprowadzenia kampanii wyborczej do
Sejmu RP Wiceministrowi Edukacji Narodowej Zbigniewowi
Włodkowskiemu, którą
przyjąłem i jak pokazał czas,
wiele miesięcy wytężonej pracy
przyniosły pożądany efekt. Jakiś czas później objąłem stanowisko dyrektora biura poselskiego Zbigniewa Włodkowskiego i wstąpiłem do Polskiego Stronnictwa Ludowego,
gdzie obecnie jestem w zarządzie miejskim.
W Radzie Miejskiej w
Szczytnie pracuję w dwóch komisjach i w obu jestem wiceprzewodniczącym, tj. Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Poza tym jestem przewodniczącym klubu PSL, który
współtworzą samorządowcy:
Tomasz Łachacz i Arkadiusz
Myślak.
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Wielkopolscy Rolnicy Roku
Trzynasty raz przyznano prestiżowe tytuły
Wielkopolskiego Rolnika Roku i wręczono
s t a t u e t k i
„Siewcy”. Laureatów
poznaliśmy w niedzielę
w czasie uroczystej gali, która odbyła się w
Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Wśród
osób, które gratulowały najlepszym gospodarzom z naszego województwa był Andrzej
Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego.
W Wielkopolsce jest ponad 100 tysięcy gospodarstw rolnych. Spośród
nich 50. rolników zgłosiło
się do konkursu, którego
celem jest nagradzanie
gospodarzy dbających o
rozwój, ale równocześnie pamiętających o
pięknych tradycjach polskiej wsi.
Jury do tytułu nomino-

wało 20 gospodarstw. 10
znalazło się w gronie laureatów. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się na uroczystej gali zorganizowanej w
Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gratulacje laureatom
złożył Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak, Zofia Szalczyk Wiceminister
Rolnictwa,
Eugeniusz
Grzeszczak Wicemarszałek Sejmu, europoseł Andrzej Grzyb, Poseł na Sejm
RP i prezes Wielkopolskiej
Izby Rolniczej Piotr Walkowski, a także Członek
Zarządu
Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.
Kapituła Konkursu pod
przewodnictwem prof. dr
hab. Grzegorza Skrzypczaka, powołana przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego przyznała w tym roku 20 nominacji, spośród
których wybrała 10 laureatów zatwierdzonych przez

Zarząd
Województwa
Wielkopolskiego. Otrzymali
oni najwyższe wyróżnienie
– statuetkę Siewcy i tytuł
Wielkopolski Rolnik Roku
2013, a także nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys.
zł.
Dyplomy nominowanym
rolnikom wręczyli Marszałek Wielkopolski Marek
Woźniak oraz Krzysztof
Grabowski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Gratulacje rolnikom z powiatu złożył również Starosta Kaliski Krzysztof Nosal
oraz przewodniczący Rady
Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak, a także
władze gminy Szczytniki,
Koźminek i Ceków Kolonia.
Podczas uroczystej gali
dla gości zaśpiewała Marzena Ugorna oraz Andrzej
Cierniewski.

www.andrzejgrzyb.eu
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Światowy Dzień Wody
Światowy Dzień Wody po
raz pierwszy obchodzony
był 22 marca 1994 r. pod
znakiem dbałości o zasoby wodne. Przez ostatnie
dwie dekady dzień ten obchodzony był pod różnymi
hasłami odnosząc się między innymi do przyszłości,
rozwoju, zdrowia i życia,
miast oraz kultury. Na co
dzień nie zastanawiamy się
nad tym, jak niewielka część
zasobów wodnych naszej
błękitnej planety nadaje się
do bezpośredniego spożycia. Wody jest na świecie
bardzo dużo, pokrywa przecież 71% jej powierzchni,
jednak tylko 2% jej zasobów
stanowi woda słodka, której
znaczna część występuje
jednak w postaci lodu na
biegunach naszej planety.
Woda jest nam niezbędna
i nie da się jej niczym zastąpić. Stanowi około 65% ciała
ludzkiego, jest potrzebna do
przygotowania porannej kawy oraz wieczornej herbaty
oraz do zgodnego z tradycją
obchodzenia śmigusa dyngusa. Szczególna, ceremonialna rola wody eksponowana jest w sposób symboliczny podczas sakramentu
chrztu a historycznie postrzegana była jako jeden z
żywiołów, symbol życia oraz
element mitów kosmogonicznych. Przykłady można
tutaj mnożyć. Woda nie tylko
stanowi zasadniczy składnik
ciała ludzkiego, ale również

warunkuje kwestie związane z
funkcjonowaniem i rozwojem
całych
społeczeństw.
Niedobory wody nie tylko
spowalniają lub uniemożliwiają
rozwój na danym obszarze, ale
mogą również stanowić przyczynę ludzkiej tragedii. Zapotrzebowanie na wodę wzrasta w roku 2010 na Ziemi żyło już
prawie 7 miliardów ludzi, którzy
muszą korzystać z takich samych zasobów wody, jak niewiele ponad 3 miliardy w roku
1960. Podczas szczytu ONZ w
Budapeszcie, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon powiedział, że do 2030 roku nawet
połowy ludzi na Ziemi może
dotyczyć problem niedoboru
wody. Jest zatem kwestią bardzo ważną z punktu widzenia
obecnego, jak i przyszłych pokoleń by, gdzie tylko jest to
możliwe, oszczędzać i nie marnotrawić ograniczonych zasob ó w
w o d n y c h .
Długoletnie susze mogą doprowadzić do klęski głodu, co
też miało miejsce chociażby w
latach 80' w Afryce, przez co
państwa takie jak Sudan czy
Etiopia stały się zależne od
międzynarodowej pomocy humanitarnej. Problem ten nie
dotyczy już jednak tylko innych
kontynentów, gdyż występowanie podobnych zjawisk nasila
się również w Europie. Bardzo
ważną rolę w regulacji obiegu
wody w przyrodzie pełnią lasy,
które zatrzymują wodę stwarzając warunki dogodne dla
rozwoju wielu gatunków roślin

oraz siedliska dla zwierząt
oraz zapewniając naturalną
ochronę przed powodziami.
Obok powietrza i gleby, woda
stanowi podstawowy dla naszego życia składnik otaczającego nas środowiska naturalnego. Nie jest jednak istotna
tylko dostępność wody, ale
również jej jakość. Woda
umożliwia życie naszego organizmu, może jednak również
przyczynić się do jego skrócenia, jeśli zawiera nadmiar
szkodliwych substancji. Sytuacja taka panuje chociażby w
Bangladeszu, gdzie skutkiem
błędów w programie budowy
studni znaczna część ujęć wody pitnej skażona jest arsenem, powodującym liczne zgony. Powinniśmy zatem zarazem cieszyć się dostępem do
czystej, zdrowej wody, ale dokładać również starań, by tego
nie stracić. Nawet pomniejsze,
wydawałoby się, czynniki, jak
dbałość o efektywne wykorzystanie płynącej z naszych kranów wody, niezaśmiecanie
okolic zbiorników wodnych
podczas weekendowej rodzinnej wycieczki, czy wreszcie
prawidłowa utylizacja substancji szkodliwych i toksycznych,
jak baterie czy sprzęt elektroniczny, w znaczącym stopniu
zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia ujęć wody.

Więcej na:
www.siekierski.pl
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Krew dla Druha Strażaka z gminy Bulkowo
Wczoraj, 22 marca przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bulkowie
odbyła się wyjątkowa akcja - zbiórka krwi niezbędnej Druhowi Wojciechowi
Koprowi z
jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichówku.
W akcji udział wzięli głównie
członkowie
Ochotniczych
Straży Pożarnych z gminy
Bulkowo oraz innych gmin
powiatu płockiego. Obok
druhów strażaków na zbiórce krwi stawili się również:
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Piotr Zgorzelski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Gminy Bulkowo - Kazimierz

Przepiórski, Komendant Gminny ZOSP RP - Bogdan Matczak, Przewodniczący Rady
Gminy Bulkowo - Waldemar
Kajka, Radny Rady Gminy Dariusz Bogdan i były Wójt
Gminy Bulkowo - Stanisław
Sztendur. W tym gronie nie zabrakło również przedstawiciela
Forum Młodych Ludowców, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego, Prezesa jednostki OSP
Worowice - Kolegi Romana
Sztendura, który wspólnie z
Druhami i Druhną z jednostki
OSP Worowice pojawił się na
miejscu zbiórki.
W Bulkowie pojawił się wyspecjalizowany ambulans do
poboru krwi z Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Płocku, w
którym w sposób bezpieczny
i zgodny z wszelkimi najostrzejszymi normami osoby
dobrej woli mogły oddać krew.
Samo oddanie krwi, zgodnie z
procedurami,
poprzedzone
jest pobraniem próbki krwi,
która przesyłana jest do analizy. Wszystko po to aby nie doprowadzić do zakażenia krwi
osoby potrzebującej.
Gratulujemy organizacji tej
zbiórki i serdecznie dziękujemy wszystkim osobą dobrej
woli za udział i bezinteresowne wsparcie. Dzięki takiej
wspólnej zorganizowanej akcji
można uratować to co najcenniejsze - ludzkie życie.

www.fml.pl
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Wyróżnienia od Wicepremiera dla przedsiębiorców
Ponad 30 przedsiębiorców z terenu
Powiatu Łaskiego
zostało na wniosek
Starosty Łaskiego
Cezarego Gabryjączyka uhonorowanych specjalnymi
wyróżnieniami Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza
Piechocińskiego.
Przyznane przez Ministra
Gospodarki
wyróżnienia są for-

mą podziękowania dla
wszystkich lokalnych
przedsiębiorców z okazji 25-lecia polskiej
transformacji, wolnego
rynku i swobodnej
działalności gospodarczej.
- Wspólnie z Wicepremierem
Piechocińskim, który przyznał
te wyróżnienia, składamy przedsiębiorcom z terenu Powiatu
Łaskiego podziękowania za aktywne

propagowanie
idei
ducha przedsiębiorczości w środowisku
lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w
rozwój polskiej gospodarki – tłumaczył
Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.
W spotkaniu oprócz
władz Powiatu Łaskiego udział wzięli również Burmistrz Łasku
oraz wójtowie gmin z
terenu powiatu.
Dariusz Cieślak
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej
oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

Naczelny Komitet Wykonawczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
ul. Piękna 3A
00-539 Warszawa

Numer 109

Str. 11

Znalezione na Facebook’u
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Platforma Przedsiębiorców Klubu Parlamentarnego PSL
www.platforma-przedsiebiorcow.pl
To nowo opracowana strona internetowa, na której znajdują się propozycje dotyczące przedsiębiorczości zgłoszone przez KP PSL.
Na stronie znajduje się także formularz kontaktowy, tak aby to przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje pomysły na rozwiązania prawne czy
zmiany przepisów, celem usprawnienia działalności gospodarczej.
Na stronie znajdują się następujące propozycje KP PSL:
- powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, który miałby bronić interesu przedsiębiorców w sytuacjach konfliktu z instytucjami publicznymi;
- zmiana Ordynacji podatkowej mająca polegać na zracjonalizowaniu i
zmniejszeniu uciążliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarżenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.
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Przemysław Cichocki
tel.: 660 541 788
e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com
W wyniku działań podjętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w
związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń u dzików, Komisja
Europejska przygotowała projekt rozporządzenia ustanawiającego nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce. Na posiedzeniu
Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych w dniu 20 marca
2014 r. projekt tego rozporządzenia uzyskał pozytywną opinię państw
członkowskich. Na jego podstawie Polska będzie uprawniona do przyznawania pomocy w odniesieniu do świń o masie powyżej 50 kilogramów oraz macior powyżej 160 kilogramów. Wsparcie dotyczyć będzie
zwierząt ubitych od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r. Będzie przyznawane do maksymalnie 20 tys. ton wieprzowiny. Stawka pomocy została
określona na poziomie 35,7 EUR na 100 kg masy tuszy, przy czym wsparcie dla zwierząt o masie tuszy
powyżej 100 kg nie może przekroczyć tej kwoty. Pomoc dotyczyć będzie producentów wieprzowiny z obszaru objętego
restrykcjami z powodu wykrycia ASF u dzików w Polsce.
Połowa wydatków na tę pomoc
będzie finansowana z budżetu
UE, a połowa ze środków krajowych. Nadzwyczajne wsparcie
rynku wieprzowiny w Polsce
będzie uruchomione po opublikowaniu rozporządzenia przez
Komisję Europejską.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

