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Sejmowa komisja rolnictwa zatwierdziła budżet na rolnictwo 2021 nie
umieszczając w nim żadnych poprawek. Wydatki na rolnictwo mają więc
wzrosnąć do kwoty 5 mld 159 mln zł – zapowiedział wiceminister rolnictwa
Szymon Giżyński.

Budżet na rolnictwo 2021 – czyli kasa na co?
Wydatki w budżecie na rolnictwo mają wzrosnąć o 11,5 %. Sprawdź więc jak przedstawiał się budżet
na 2020 rok.
Z wydatków przeznaczonych zarówno na rolnictwo, jak i na rozwój wsi i rynki rolne może skorzystać
minister rolnictwa. Łącznie z pieniędzmi przewidzianymi w ramach rezerw celowych, mają one
wynieść 10 mld 68 mln zł.
Ponadto, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 przewiduje się przeznaczenie ok. 18,9 mld
zł, które ma trafić do KRUS-u. W związku z tym, budżet na rolnictwo 2021, rozwój wsi i rynki rolne
ma stanowić 5,95 % wszystkich wydatków ogółem z budżetu państwa.

Wydatki na samo rolnictwo mają wynieść w sumie 1 mld 352 mln zł.
Powyższa kwota zostanie rozdysponowana na:
dopłaty do ubezpieczeń rolnych – 400 mln zł
szkoły rolnicze – 342 mln zł
postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 71 mln zł
inne zadania ministra z zakresu rolnictwa np. Program Horyzont 2020 – 95,5 mln zł
Na rozwój wsi przewidziano natomiast 3 mln 764 mln zł, czyli 73 % całego budżetu rolnego.
Większość tych środków ma trafić do ARiMR (3,4 mln zł), w tym również na projekty z PROW.

Budżet na rolnictwo 2021 w dalszym ciągu jednak za mały
Kazimierz Plocke poseł KO podkreślił, że wydatki na cały budżet państwa wzrosły o 51 mld zł,
jednak na rolnictwo przeznaczono o 1 mld 39 mln zł więcej pieniędzy.
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Plocke zadał więc pytanie: – Czy rząd PiS nie zauważył, że rolnicy też stracili na pandemii, na
epidemii afrykańskiego pomoru świń, a niektórzy rolnicy do dziś nie mogą dojść do
równowagi po suszy 2019 r.?
Zauważył przy tym, że wzrosną wydatki na KRUS, a dokładniej o 940 mln zł. Na dodatek,
zastrzeżenia kierował wobec budżetu KOWR, który zaplanował środki na targi
i wystawy. Pomimo panującej obecnie pandemii COVID-19.
Natomiast, według Doroty Niedzieli (PO) budżet na rolnictwo 2021 jest niższy, niż w 2018 r.
Uważa, że należy zwiększyć środki na odszkodowania dla rolników, oraz na zwalczanie ASF.
Źródło:Polskie Radio 24
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