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Protokół nr 3/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 03.02. 2021 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Prezes W-MIR, Marek Kuźniewski -  

Wiceprezes W-MIR-, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarzą-

du W-MIR, Piotr Miecznikowski – członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski- Delegat W-

MIR 

do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. Obrady otworzył i prowadził Pan 

Romuald Tański – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.30 i trwało do godz. 

16.30 

  Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Wnioski z VI Walnego Zgromadzenia W-MIR 

2. Wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji. 

3. Pisma z KRIR. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd podsumował VI Walne 

Zgromadzenie W-MIR. Zapoznał się ze zgłoszonymi wnioskami: 

I. Wiele podmiotów nie odbiera opakowań po sprzedanych olejach, smarach, czy zużytych 

akumulatorach do czego obligują je stosowne przepisy. Podjąć działania w tej sprawie. 

Wnioskodawca: Wojciech Szypulski, organ do realizacji: Zarząd – Zarząd postanowił 

przygotować opinię prawną w tym zakresie. Po otrzymaniu informacji Zarząd przygotuje 

stosowne wystąpienia. 

II. W związku z pismem MRiRW Grzegorza Pudy do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza tj. 

brakiem odpowiedzi na złożony wniosek w zakresie emerytur oraz podatku rolnego powtó-

rzyć wniosek KRIR i ustosunkować się do tego pisma. Tym samym poprzeć wniosek Dol-

nośląskiej Izby Rolniczej. 

Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski, organ do realizacji: Zarząd 

- Zarząd wystosował w sprawie pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

III.  Zaprosić na posiedzenie Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR 

przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnego za bazę danych o odpadach. 

Wnioskodawca: Roman Puchalski, organ do realizacji: Zarząd 
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- Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Zostanie on zrealizowany na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR. 

IV. Wyjaśnić w ARiMR dlaczego są opóźnienia w dopłatach obszarowych 2020 w przy-

padku złożenia przez beneficjenta również wniosku dobrostanowego. 

Wnioskodawca: Arkadiusz Przyłucki, organ do realizacji; Zarząd 

-Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować wystąpienie od ARiMR 

 z zapytaniem o etap realizacji wypłaty dopłat obszarowych ze szczególnych zaznaczeniem  

dopłat dobrostanowych. 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami 

otrzymanymi  z Rad Powiatowych W-MIR: 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim  

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty 

nieprzekraczającej 100 zł (sto złotych) na zakup statuetki pamiątkowej w podziękowaniu za 

wieloletnią współpracę z okazji przejścia na emeryturę Panu Stanisławowi Nawrot, 

wieloletniemu pracownikowi PZDR Olecko. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

- Ze względu na  utrzymującą się trudną sytuację w rolnictwie Rada Powiatowa 

W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR  o wystosowanie 

pisma do MRiRW w sprawie potrzeby uruchomienia drugiej transzy pomocy dla rolników w 

związku z wystąpieniem pandemii. Należy podkreślić, że obecnie kontynuowana jest przez 

rząd pomoc dla przedsiębiorców i wobec tego faktu zasadnym byłoby pilne uruchomienie 

drugiego etapu pomocy antykryzysowej dla rolników. Ważne jest, aby w tak dramatycznej 

sytuacji zachować zasadę równego traktowania wszystkich grup zawodowych względem 

udzielanej pomocy. – Zarząd postanowił wystosować pismo do KRIR. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR 

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 800 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy na posiedzenie Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie ostródzkim w miejscowości Szyldak gm. Ostróda w dniu 04.02.2021r. – 

Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim. 

- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim dn. 02.02.2021 r.  

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-

MIR o udzielenie odpowiedzi w poniżej przedstawionej sprawie.  
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W ostatnim czasie dotarła do Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim 

informacja z KOWR w Olsztynie, że została podpisana ze Spółką „Ziemar” w Szwarcenowie 

umowa na dzierżawę Gospodarstwa Szwarcenowo, tym samym pozbawiając naszych 

rolników szans na dzierżawę tych gruntów. Z uzyskanych informacji wynika, że umowa ta, 

została podpisana na skutek m.in. „pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej”. Informacja ta zbulwersowała wielu rolników naszego powiatu. Poczuli się oni 

oszukani, zważywszy na fakt, że w stanowisku wyrażonym przez Radę Powiatową WMIR w 

powiecie nowomiejskim dot. restrukturyzacji gospodarstw Szwarcenowo i Tylice, Rada 

Powiatowa jasno wyraziła swój pogląd na ten temat. Członkowie rady jednogłośnie 

opowiedzieli się za przekazaniem tych gruntów na potrzeby rolników indywidualnych. Opinie 

w tej kwestii zostały wystosowane do Zarządu w dniu 29.12.2020 r., jak również 

wypracowany został wniosek z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim dn. 07.12.2020 r. w Tylicach.   

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

wystosowanie opinii do KOWR OT w Olsztynie w sprawie wydzierżawienia okolicznym 

rolnikom gruntów Gospodarstwa Tylice o pow. 239,8644ha.  

 W związku z powyższym domagamy się wyjaśnienia w kluczowej dla nas kwestii: 

Czy Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w roku 2020 lub w 2021 wydawała jakąś opi-

nię dot. dzierżawy Gospodarstwa Szwarcenowo i Tylice, jeśli tak to, kto ją podpisał, ja-

ka jest jej data, jaka jest jej  treść, jeśli nie to, na jaką opinię powołała się Centrala 

KOWR w Warszawie podpisując umowę dzierżawy ze Spółką Ziemar, kto ją podpisał, 

jaka jest jej data, jaka jest jej treść.  

 Rada Powiatowa wnosi zatem o zwrócenie się do Centrali KOWR w Warszawie, 

(ponieważ w tej instytucji znajduje się ta opinia) o udostępnienie takiej informacji.  

Wyjaśnienie tej sprawy jest dla Rady Powiatowej W-MIR niezwykle ważne, ponieważ 

rolnicy powiatu nowomiejskiego poczuli się oszukani, zdradzeni i oczekują wyjaśnienia 

zaistniałej sytuacji. Całą swoją złość i rozgoryczenie kierują w stronę członków Rady 

Powiatowej W-MIR. Sytuacja ta, w wysokim stopniu negatywnie wpływa na postrzeganie 

Izby Rolniczej przez rolników naszego powiatu. 

- Pismo otrzymane od rolnika w sprawie wydłużenia umowy dzierżawy gruntów Spółce 

„Ziemar”. 

- Po zapoznaniu się z wnioskiem i pismem rolnika Zarząd W-MIR postanowił wystosować 

zapytanie do Centrali KOWR w Warszawie. Po otrzymaniu wyjaśnień realizacja wniosku 

będzie kontynuowana. 
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Zaproszenia na posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR: 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady W-MIR w powiecie ostródzkim w dniu 04.02.2021 r. 

w Szyldaku. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, na posiedzenie oddelegowano Pana 

Romualda Tańskiego  – Prezesa W-MIR. 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim w 

dniu 11.02.2021 r. w Uzdowie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, na posiedzenie 

oddelegowano Pana Piotra Miecznikowskiego  – Członka Zarządu W-MIR. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej 

Rady Izb Rolniczych: 

- Informacja o możliwości uczestniczenia w spotkaniu w sprawie Planu Strategicznego dla 

WPR na Platformie „Rolnictwo przyjazne klimatowi” - prośba o przekazanie adresów e-mail 

osób, którym można przekazać zaproszenie na spotkanie. – Zarząd zapoznał się z pismem, 

postanowiono przekazać dane Zarządu W-MIR i Delegata do KRIR. 

 

Ad. 4 W ostatnim punkcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące: 

- Przyjęto protokoły nr 18 z dnia 30.12.2020 r. nr 1 z dnia 08.01.2021 r. i nr  2 z dnia 

18.01.2021r. 

-Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji VI Walnego Zgromadzenia W-MIR 

w kwocie 2809,40 zł, z czego wpłaty uczestników 800 zł. 

- Podjęto uchwałę w sprawie  pokrycia składki członkowskiej za rok 2021 w kwocie 50 zł w 

Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 

Mazurskich ( LGD9). 

-  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Informacja o przekazaniu stanowiska Walnego 

Zgromadzenia W-MIR Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

-KOWR- informacja o odstąpieniu od przetargów ustanych ograniczonych na dzierżawę 

nieruchomości położonych w powiecie węgorzewskim, gmina Pozezdrze obręb Gębałka.- 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - prośba o włączenie się w organizację konkursu 

„Czysta i piękna zagroda- estetyczna wieś” i ufundowanie nagrody. – Zarząd zgodnie z 
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wcześniejszą uchwałą  podjął decyzję o współorganizacji konkursu i przeznaczeniu na 

nagrody 5000 zł brutto. 

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi-  informacja o przekazaniu pisma W-MIR w sprawie 

likwidacji Pracowni Oceny Nasion w Olsztynie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski- odpowiedź na pismo w sprawie likwidacji Pracowni 

Oceny Nasion w Olsztynie. .- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Interpelacja posłanki Moniki Falej wraz z odpowiedzią w sprawie likwidacji Pracowni 

Oceny Nasion w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii- odpowiedź w sprawie pisma W-

MIR dotyczącego zniesienia strefy niebieskiej  w związku z ASF w powiecie bartoszyckim.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Rolnicy z gminy Kruklanki – Prośba o wsparcie w  dzierżawie gruntów rolnych.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. Postanowiono zorganizować spotkanie z rolnikami. 

 - Starosta Nidzicki -  Pismo w sprawie zgłoszenia kandydata do powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Nidzicy - Rada Powiatowa W-MIR zgłosiła kandydaturę Pana Piotra 

Miecznikowskiego. 

- Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – prośba o przedłożenie wykazu przedstawicieli Izby 

do składów komisji gminnych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi. – Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania  przedstawicieli 

W-MIR do prac w komisji gminnych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 

- Rolnik- pismo z prośbą o pomoc w wydzierżawieniu gruntów rolnych.- Zarząd zapoznał się 

z pismem. Postanowiono informację o dzierżawie gruntów umieścić na stronie internetowej 

W-MIR oraz przesłać do właściwych miejscowo biur terenowych W-MIR. . 

- Pani dyrektor biura Jolanta Mackiewicz przedstawiła sytuację związaną z lokalem na  

ul. Towarowej 1, przekazała informację o konieczności zamontowania drzwi ewakuacyjnych  

z sali konferencyjnej oraz przekazała informację o spotkaniu ze współwłaścicielem budynku. 

- Zarząd W-MIR zdecydował o zakupie gadżetów z logo W-MIR. 

- Podjęto uchwałę o wprowadzenia zmian w uchwale Nr 76/2019  Zarządu W-MIR z dnia 

29.11.2019. 

-Podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży samochodu Skoda Oktavia Combi 
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- Dyskutowano, czy zgodnie z rozporządzeniem MRiRW  w sprawie środków podejmowanych 

w związku z wystąpieniem ASF gryzonie ( szczury, myszy) można zaliczyć do zwierząt wolno 

żyjących. Postanowiono zlecić przygotowanie opinii prawnej w tej sprawie. 

. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

 Pokrycia kosztów organizacji VI Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie 2809,40 zł, 

z czego wpłaty uczestników 800 zł. 

 Pokrycia składki członkowskiej za rok 2021 w kwocie 50 zł w  Związku Stowarzyszeń 

na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich  

( LGD9). 

 Oddelegowania  przedstawicieli W-MIR do prac w komisji gminnych do oszacowania 

szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły 

szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 

 Wprowadzenia zmian w uchwale Nr 76/2019  Zarządu W-MIR z dnia 29.11.2019. 

 Sprzedaży samochodu Skoda Oktavia Combi. 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

  

 

 

 


