
UCHWAŁA NR XXXI/198/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji rolników poszkodowanych przez GPR „Ziarno” 
w Cichoradzu 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)), w związku z § 28 ust. 3 Statutu Powiatu Toruńskiego określonego 
załącznikiem do Uchwały Nr XLII/263/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia  27 września 2018 r.  w sprawie 
uchwalenia Statutu Powiatu Toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2018 r. poz. 5762 z późn. zm.2)) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie sytuacji rolników poszkodowanych przez GPR „Ziarno” 
w Cichoradzu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Toruńskiego celem przekazania do Prezesa Rady 
Ministrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 1077. 
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Stanowisko Rady Powiatu Toruńskiego
w sprawie sytuacji rolników poszkodowanych przez GPR „Ziarno”

w Cichoradzu

Rada Powiatu Toruńskiego zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej o zintensyfikowanie działań mających na celu pomoc poszkodowanym rolnikom z terenu
powiatu toruńskiego i sąsiednich powiatów.

Od ponad 2 lat, kilkuset rolników z powiatu toruńskiego i powiatów ościennych bezskutecznie
walczy o odzyskanie swoich pieniędzy, około 30 milionów złotych, za sprzedane Grupie
Producentów Rolnych „Ziarno” zboże i rzepak. Część z poszkodowanych rolników przekazała
Grupie swoje plony na tzw. „przechowanie” i również nie może ich odzyskać. Sytuacja ta
wywołała ogromne problemy finansowe wpływające na bieżące funkcjonowanie gospodarstw a
także na byt ich rodzin. Wielu z nich zmuszonych było do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

O swej sytuacji poszkodowani rolnicy informowali Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra
Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Parlamentarzystów, media. W powyższej sprawie
prowadzone jest śledztwo o oszustwo, jednakże do dnia dzisiejszego nie przyniosło ono tak bardzo
oczekiwanych przez rolników efektów w postaci ustalenia i ukarania winnych, a także odzyskania
utraconego mienia.

W związku z powyższym apelujemy do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o
podjęcie działań, które będą skutkować rychłym rozwiązaniem tej jakże bulwersującej sprawy, a
także rozważenie przygotowania i wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych, np. poprzez
fundusz odszkodowawczy, tak aby w przyszłości w podobnych przypadkach poszkodowani rolnicy
mogli liczyć na szybką i przede wszystkim skuteczną pomoc do czasu zakończenia prowadzonych
postępowań.

Załącznik do uchwały Nr XXXI/198/2021

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 4 listopada 2021 r.
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