
FOGR
REJESTR DECYZJI WYŁĄCZAJĄCYCH 

GRUNTY Z PRODUKCJI ROLNEJ

Podstawowe funkcje program FOGR to:
 rejestracja decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej,
 edycja decyzji i pism związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji,
 naliczanie opłat związanych wartością tony zboża w danym roku,
 roczne przeliczanie opłat, 
 wykonywanie zestawień zbiorczych (przypisów),
 połączenie z bazami programu EWMAPA umożliwiające graficzną rejestrację obszarów wyłączonych,
 połączenie z obiektem graficznym decyzji wyłączającej (interfejs pytający i zwrotny do baz programu

EWMAPA).

   

W kolorze niebieskim zaznaczone są decyzje, dla których w danym roku kalendarzowym nie będzie
pobierana opłata (nie będzie przypisu).
Dla każdej decyzji rejestrowane mogą być następujące informacje (niektóre pola mogą być nie
wykorzystywane):
NR - numer decyzji
Rodz. - rodzaj decyzji  („z”- zwolniona z opłat, „d” – z naliczoną opłatą roczną)
Nr zwoln. - numer decyzji zwolnionej w danym roku, wypełniany, jeśli Rodz.= „z”
Znak - znak pisma



Data - data wydania decyzji
Data II - inna istotna data, np. data wpłynięcia wniosku
F/P - rodzaj osoby, dla której wydano decyzję (fizyczna/prawna)
Petent - osoba, dla której wydano decyzję (nazwisko i imię / nazwa)
Adres1 - adres osoby (ulica + nr)
Adres2 - adres osoby (kod pocztowy + miejscowość)
NrGI - nr decyzji, która została wcześniej wydana, wiążąca się z daną decyzją 
Powierzchnia - powierzchnia wyłączona z produkcji rolnej (obciążona i zwolniona)
Tony zboża - ilość ton odpowiadająca powierzchni wyłączonej, niezwolnionej
Należność - należność do uiszczenia (po potrąceniu wartości)
Rok 1 raty - rok, w którym należy uiścić pierwszą opłatę roczną
Ile lat - ilość lat spłaty
Ton/rok - ilość ton odpowiadająca powierzchni wyłączonej w przeliczeniu na rok 
Opłata - wielkość opłaty w danym roku
Humus - ilość humusu do zdjęcia w m3

Opł. roczna stała - opłata roczna dla ‘starych’ decyzji
oraz pola opisowe Uwagi i Przedmiot sprawy .      

Program posiada własny edytor umożliwiający redagowanie decyzji z możliwością wykorzystania
różnych wzorców.

Użytkownik może skorzystać z już istniejących wzorców, bądź tworzyć swoje – wpisując je bezpośrednio do
edytora, bądź kopiując np. przez schowek z innych edytorów, w których zostały opracowane. Funkcja
generowania dokumentów uzupełnia wzorzec dokumentu danymi związanymi z daną sprawą.
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