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Przepisy dotyczące znakowania psów, Pakt dla wsi, bakteria atakująca ziemniaki i zawiłości ustawy o
wspólnotach gruntowych, to tematy poruszane na ostatnim posiedzeniu Zespołu ds. Obszarów Wiejskich
KWRiST.
Resortowego projektu ustawy o znakowaniu psów nie będzie?
Od kilku lat samorządowcy apelują do resortu rolnictwa i rozwoju wsi o uregulowanie kwestii rejestracji i
znakowania psów. Dyskusje na ten temat prowadzone są od dawna. Urzędnicy ministerstwa przygotowali
już założenia do rządowego projektu ustawy. Z tym większym zaskoczeniem samorządowcy przyjęli
wiadomość przekazaną na ostatnim posiedzeniu zespołu, że po dwóch nieudanych próbach wpisania
projektu ustawy dotyczącej znakowania psów do rejestru prac rządu, minister Ardanowski zrezygnował z
tego zamiaru. Uzasadnieniem jest jakoby to, iż w Sejmie znajdują się dwa poselskie projekty, które
dotykają m.in. problemu rejestracji i znakowania psów. Przedstawiciele strony samorządowej
uczestniczący w posiedzeniu wyrazili zdecydowane niezadowolenie wobec niezrozumiałej dla nich
decyzji. Jednocześnie wiceminister Ryszard Zarudzki zobowiązał się poruszyć tę kwestię podczas narady
kierownictwa ministerstwa.
Pakt dla obszarów wiejskich jednak aktualny
Przedstawiciele strony samorządowej zapytali urzędników ministerstwa, jaki jest obecnie stan prac nad
dokumentem "Pakt dla obszarów wiejskich". Chodziło o ustalenie, czy dokument ten będzie w ogóle
wprowadzany. Pytanie padło, ponieważ pośród zapowiedzianych przez nowego ministra rolnictwa i
rozwoju wsi działań trudno znaleźć takie, które poświęcone byłyby rozwojowi obszarów wiejskich.
Wszystkie, ujęte i promowane pod hasłem "planu dla wsi" dotyczą rozwoju rolnictwa. Tymczasem od lat
zarówno samorządowcy, jaki i naukowcy podkreślają, iż odsetek mieszkańców wsi czerpiących swoje
dochody z rolnictwa jest znacznie mniejszy od pracujących w innych sektorach gospodarki. Nie można
zatem utożsamiać rozwoju rolnictwa z rozwojem wsi. Piszemy o tym w osobnym artykule.
Problematyczne wspólnoty gruntowe
Po raz kolejny na posiedzeniu zespołu poruszana była sprawa przepisów ustawy o wspólnotach
gruntowych. O ich korektę apelują przedstawiciele gminy Siewierz i gminy Terespol. W pierwszym
przypadku postulat dotyczy doprecyzowania przepisów o dokonywaniu zmian w składzie osobowym
zarządów wspólnot, wyposażenia gmin w realne narzędzia nadzoru nad spółkami wspólnotowymi oraz
zniesienia obowiązku notarialnego potwierdzania zbycia udziałów w spółce, co generuje koszty i
powoduje rozrost wspólnot. Gmina Siewierz również apeluje o doprecyzowanie kwestii nadzoru gmin
nad spółkami wspólnotowymi. Poza tym jej przedstawiciel krytykował brak w ustawie trybu
uregulowania sytuacji takich, jak przekazanie gruntów pod budowę przedszkola (nieruchomości
wspólnotowe nie stanowią własności ani JST, ani skarbu państwa). Urzędnicy ministerstwa
poinformowali, iż w związku z tym, że minęły już trzy lata od ostatniej nowelizacji ustawy, resort w
styczniu 2019 r. wystąpi do starostów i wójtów o przesłanie uwag dotyczących stosowania przepisów. Na
tej podstawie podjęta zostanie decyzję o ewentualnej kolejne nowelizacji ustawy.
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