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MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
w Karniowicach

fftl & &

Szanowny Pan
Kazimierz Szczepaniec
Wójt Gminy Lubień

Adres:
Małopolski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego

W związku z wypełnianiem wniosków o dopłaty obszarowe, Terenowy Zespół

os. 35-lecia PRL 9

Doradztwa Rolniczego w Myślenicach w ramach pomocy dla rolników w okresie

32-082 Bolechowice

dopłat tj. do 15 maja 2015 roku zorganizował dyżury doradców rolnych w
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gminach całkowicie uznając priorytet tego działania w stosunku do innych działań.
Jednakże ograniczone możliwości personalne TZDR Myślenice / ilość
zatrudnionych doradców/,pozwalają na ustanowienie od dnia 17 marca 2015 r.
w Państwa Gminie stałych dyżurów w następujących dniach tygodnia:

poniedziałek, wtorek - Pani Monika Stożek;
czwartek - Pani Halina Karpierz,
piątek. - Pani Danuta Łabędź
Tak ustalone dyżury wychodzą jak najbardziej naprzeciw potrzebom
gminy i są rozwiązaniem maksymalnym.
Zastrzegamy, że dni dyżurów mogą ulec zmianie w wyniku:
- sytuacji jednostkowych, nieprzewidywalnych w chwili obecnej /choroba
pracownika, inne przypadki losowe/,
O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.
W przypadkach jednorazowych obowiązek ten należy do doradcy obsługującego
gminę. W sytuacji trwałych i dłuższych zmian informacja ta zostanie wysłana
przez Kierownika TZDR Myślenice.
Wnioski obszarowe w 2015 roku są odpłatne i zgodnie z cennikiem stawka
podstawowa wynosi 30,00 zł plus 3,00zł za każdą działkę ewidencyjną powyżej
jednej działki, nie więcej niż 300,00zł ogółem.
TZDR Myślenice zapewni ze swojej strony sprawną obsługę rolników. Biorąc pod
uwagę fakt, że spersonalizowane wnioski rolnicy otrzymali już przed 15 marca
br. obsługa ta będzie realizowana w sposób nie powodujący utrudnień dla
rolników, jednakże zmiany w zasadach ubiegania się oraz przyznawania dopłat
bezpośrednich wydłużą czas obsługi.
Z poWażanie|rt
Kierowpj^ TZDF^ J^y^lęnice
mgr ihż. Grażyna Pitala

