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Uchwała Konwencji Wojewódzkiej  

Sojuszu Lewicy Demokratycznej  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

 

w sprawie rolnictwa i obszarów wiejskich 

 

Konwencja Wojewódzka SLD stwierdza, że prawicowe rządy nie wykorzystały szans na 

przyśpieszenie modernizacji i rozwoju rolnictwa oraz odczuwalną poprawę warunków życia na 

obszarach wiejskich. Szanse takie stworzyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz 

związane z tym wsparcie finansowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Kondycja ekonomiczna 

gospodarstw rolnych ulega systematycznemu pogorszeniu. Coraz mniej gospodarstw jest zdolnych 

produkować na rynek. 

 

Nie osiągnięto istotnego postępu w stanie infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej. 

Nowe negatywne zjawiska, to ograniczanie dostępu do publicznego transportu zbiorowego na 

obszarach wiejskich poprzez zmniejszanie liczby kursów autobusowych i likwidację kolejnych 

połączeń kolejowych. 

 

Warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich w dalszym ciągu odbiegają od przeciętnych  

w miastach. Dostęp do opieki zdrowotnej i dóbr kultury są rażąco gorsze niż mieszkańców miast. 

Dysproporcje utrzymują się, a na niektórych obszarach powiększają, zwłaszcza w poziomie usług 

edukacyjnych. 

 

Województwo kujawsko-pomorskie jest regionem o utrwalonej sieci osadniczej na obszarach 

wiejskich oraz intensywnej, rynkowej produkcji rolnej. Specyficzny potencjał obszarów wiejskich 

należy intensywniej wykorzystywać na potrzeby mieszkańców regionu, we współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej. 

 

Konwencja Wojewódzka SLD oczekuje, że nastąpi wzrost środków finansowych – rządowych  

i samorządowych na wydatki w dziale „Rolnictwo”, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu 

nakładów na meliorację i konserwację urządzeń melioracyjnych, w celu odpowiedniej regulacji 

stosunków wodnych. 

 

Konwencja Wojewódzka SLD uważa za priorytetowe na obszarach wiejskich: 

 zagwarantowanie wymaganych środków na budowę dróg i inwestycji drogowych; 

 realizowanie inwestycji drogowych, tworzących sieć powiązań – od dróg gminnych, przez 

powiatowe, wojewódzkie i krajowe do autostrady; 

 kontynuowanie inwestycji telekomunikacyjnych – internet w każdej miejscowości,  

w każdym gospodarstwie domowym; 

 działania na rzecz zwiększenia liczby miejsc pracy i zatrudnienia. 

 

W tworzonych programach należy odnosić się między innymi do następujących problemów: 

 Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanej na jednakowych zasadach dla rolników we 

wszystkich państwach członkowskich UE; 

 poprawie dochodowości produkcji rolnej i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich; 

 ubezpieczeń społecznych rolników, upraw rolnych i ubezpieczeń majątkowych; 

 wzmocnienia państwowego i samorządowego doradztwa rolniczego oraz instytucji 

obsługujących rolników i mieszkańców wsi; 

 równego traktowania wszystkich form gospodarowania i podmiotów gospodarczych  

w rolnictwie na terenie kraju. 
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