
Protokół nr 11/2022 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

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

Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR, Pan Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Pan Piotr 

Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Pan 

Mirosław Borowski – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Pani 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. 15:40.  

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Podsumowanie X 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 zapoznał się z wnioskami zgłoszonymi podczas 

X Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniach 13-14 czerwca 2022 r. 

1) Roman Puchalski, Andrzej Łowczak: Wystąpić do odpowiednich instytucji z wnioskiem  

o uruchomienie linii kredytów preferencyjnych na zakup nawozów. - Zarząd postanowił 

przygotować wystąpienie w sprawie. 

2) Roman Puchalski, Andrzej Łowczak: Wystąpić z wnioskiem o uruchomienie w Elewarze skupu 

rzepaku i zbóż na skład (przez Elewarr Sp. z o.o.?).- Wystąpić z zapytaniem do Elewarru o 

możliwość skupu rzepaku na skład. 

3) Roman Puchalski, Andrzej Łowczak: Wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie zmian w 

ubezpieczeniach upraw rolnych, które polegałyby na skróceniu okresu karencji do jednego 

tygodnia. - Postanowiono przygotować stosowne wystąpienie w sprawie. 

4) Krzysztof Wiśniewski: Wniosek o wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

o odstrzał redukcyjny wilka szarego na terenie powiatu ełckiego. Z terenu powiatu ełckiego 

napływają sygnały od lokalnej społeczności o coraz częstszym pojawianiu się wilków szarych 

w pobliżu zabudowań gospodarskich. Mieszkańcy boją się wychodzić z domów. Dochodzi 

również do ataków na psy oraz zwierzęta hodowlane. – Postanowiono po zebraniu informacji 

od wnioskodawcy wystąpić z wnioskiem. 

5) Krzysztof Wiśniewski: Wniosek o wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa o zwiększenie liczby etatów przydzielonych na województwo 



warmińsko-mazurskie, a tym samym w Biurach Powiatowych Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Regionalnego, w tym Biurze Powiatowym ARiMR w Ełku. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje coraz więcej zadań, w związku z tym 

część z nich scedowana jest na Biura Powiatowe, co jest ogromnym obciążeniem dla 

pracowników, jak również doprowadzić może do spowolnienia wypłaty środków  

z podstawowych działań realizowanych przez Biura Powiatowe. 

Ełckie Biuro Powiatowe, dzięki bardzo dobremu zarządzaniu oraz doświadczeniu pracowników, 

cechuje się wysoką terminowością. Dodatkowe działania, które zostały powierzone do 

realizacji, zwłaszcza obsługa wniosków działania premiowego na rozpoczęcie działalności 

pozarolniczej, które jest byłym działaniem inwestycyjnym, a co za tym idzie najtrudniejszym 

działaniem premiowym, spowodować może znaczne pogorszenie terminowości i jakości 

obsługi podstawowych zadań. Aby utrzymać dotychczasową wysoką skuteczność działania BP 

ARiMR w Ełku należałoby uzupełnić etatyzację o dodatkowe osoby. – Postanowiono 

przygotować pismo do Dyrektora Regionalnego ARiMR o rozważenie możliwości zwiększenia 

etatyzacji. 

6) Krzysztof Wiśniewski: Wniosek o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

o zwiększenie wysokości wypłacanego zwrotu podatku akcyzowego za litr oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości całości akcyzy. – Zarząd postanowił 

przygotować pismo w sprawie. 

7) Agata Tyc, Zofia Stankiewicz, Adam Woźniel, Ewa Kasprowicz: Wniosek o interwencję w 

sprawie szkód wyrządzonych przez żurawie. Rolnicy Warmii i Mazur zgłaszają bardzo dużo 

szkód, które wyrządzają ptaki chronione – żurawie. Brak możliwości odłowu jak również 

płoszenia tych ptaków powoduje duże straty w uprawach rolnych. Należałoby wystąpić do 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wnioskiem o wypracowanie nowych przepisów, które 

spowodują ograniczenie populacji tych ptaków.- Zarząd postanowił przygotować pismo  

w sprawie przyspieszenie prac legislacyjnych nad przygotowanym poselskim projektem zmiany 

ustawy o ochronie przyrody, która uregulowałaby kwestie szkód wyrządzanych przez ptaki 

chronione. 

8) Arkadiusz Cwaliński, Antoni Dąbrowski, Antoni Nikiel: W wyniku sankcji na Rosję i Białoruś, 

na rynku brakuje cementu, co powoduje gwałtowny wzrost cen betonu. Polskie cementownie 

nie są zainteresowane zwiększeniem produkcji cementu ze względu na grożące im podatki od 

śladu węglowego, a to niesie za sobą drastycznie rosnące koszty inwestycji w rolnictwie. 

Wystąpić do Komisji Europejskiej o przynajmniej czasowe zdjęcie opłat za ślad węglowy. – 

Zarząd postanowił wystosować pismo w sprawie zniesienia opłaty emisyjnej dla 

przedsiębiorstw. 



9) Krzysztof Kazaniecki: Wystąpić do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o zwiększenie 

puli środków z programu Czysta woda przypadających na jedno gospodarstwo domowe. – 

Postanowiono zwrócić się do wnioskodawcy o uściślenie, sprecyzowanie wniosku. 

10) Krzysztof Kazaniecki: Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z zapytaniem, na jakim etapie są 

zapowiadane prace nad zmianą przepisów prawa, które umożliwią budowę budynków 

gospodarczych do 300 m2 na zgłoszenie. – Postanowiono przewrócić się z zapytaniem, na 

jakim etapie są prace umożliwiające stawianie zabudowań gospodarczych do 300 m na 

zgłoszenie. 

11) Krzysztof Kazaniecki: Wystąpić do Ministra Klimatu i Środowiska o aktualizację ilości 

zwierzyny prawnie chronionej. – Zarząd poinformował, że postanowił przygotować pismo  

w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad przygotowanym poselskim projektem zmiany 

ustawy o Ochronie Przyrody. 

12) Krzysztof Kazaniecki: Wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem o 

odstrzał redukcyjny wilka szarego na terenie powiatu gołdapskiego. W ostatnim czasie rolnicy 

z powiatu gołdapskiego zgłaszają problem w związku z atakami wilków na zwierzęta 

gospodarskie oraz poruszanie się osobników przy zabudowaniach. – Po otrzymaniu 

niezbędnych  informacji, wniosek zostanie sporządzony. 

13) Krzysztof Kazaniecki: Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę 

procedury szacowania suszy rolniczej oraz zmianę sposobu zgłaszania suszy rolniczej. Rolnicy 

z powiatu gołdapskiego zgłaszają problemy związane ze zgłaszaniem ww. zjawiska z uwagi na 

brak profilu zaufanego. Należałoby, w wyjątkowych sytuacjach, umożliwić zgłaszanie szkód 

również w wersji papierowej. - Postawiono przygotować pismo z zapytaniem o sposoby 

zgłaszania suszy. 

14) Jerzy Salitra: Wystąpić z wnioskiem o zmianę przepisów w programie Dobrostan świń w taki 

sposób, aby płatność przysługiwała do warchlaków i tuczników utrzymywanych w 

zwiększonych standardach dobrostanowych, bez względu na to, czy pochodzą od loch 

utrzymywanych w podwyższonych standardach dobrostanowych. Obecnie taką dopłatę można 

dostać jedynie do warchlaków i tuczników pochodzących wyłącznie od loch utrzymywanych 

w podwyższonych standardach dobrostanowych.  – Postanowiono przygotować pismo w 

sprawie. 

15) Bartłomiej Lewalski: Ponowić wniosek w sprawie zniesienia czerwonej strefy na terenie 

powiatu działdowskiego. – Wniosek jest nieaktualny, gdyż na terenie powiatu działdowskiego 

stwierdzono ognisko ASF u świń. 

16) Jan Rochewicz: Wniosek o wdrożenie kontroli przepływu zbóż z Ukrainy za pomocą systemu 

VIATOLL w taki sposób, aby można było zweryfikować trasę każdego transportu, a na ten, 



który nie trafi do portu, zostały nałożone kary. - W związku z zagrożeniem na rynkach rolnych, 

postanowiono wystąpić z pismem o kontrolę przepływu zbóż przez kraj. 

17) Leszek Sargalski: Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o 

interwencję na rynku trzody chlewnej. W związku z czerwoną strefą nałożoną z uwagi na ASF, 

ceny trzody chlewnej są zaniżane. Wystąpić z wnioskiem o wyrównanie cen do takich, które 

obowiązują w białej strefie. - Postanowiono wniosek przesłać do Posła Zbigniewa Babalskiego 

i Europosła Krzysztofa Jurgiela z prośbą o zajecie się sprawą. 

18) Leszek Sargalski: Wystąpić z wnioskiem o zmianę kalkulacji dochodu w programie  Pomoc na 

wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń. W gospodarstwach, które były 

objęte restrykcjami doszło do sprzedaży w IV kwartale: za zaniżoną cenę przerośniętych sztuk, 

które powinny być sprzedane w III kwartale oraz sztuk gotowych do sprzedaży w IV kwartale. 

Spowodowało to fikcyjne zwiększenie dochodu rolnika w IV kwartale, a co za tym idzie, brak 

możliwości skorzystania z pomocy. - Postanowiono wniosek przesłać do Posła Zbigniewa 

Babalskiego i Europosła Krzysztofa Jurgiela z prośbą o zajecie się sprawą. 

19) Leszek Sargalski: Ponowić wniosek w sprawie zniesienia czerwonej strefy na terenie powiatu 

nowomiejskiego. – Postawiono zapoznać się z aktualną sytuacją na terenie powiatu i 

przygotować stosowne wystąpienie. 

 

Ad. 2. W kolejnym punkcie omówiono wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i komisji 

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

W-MIR o możliwość przeznaczenie kwoty 800 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

organizację posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w powiecie działdowskim (catering), które 

odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. w Rumianie. - Podjęto uchwałę w sprawie 

rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się  

z prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na organizację wyjazdowego posiedzenia Rady Powiatowej 

do Szepietowa, w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota), gdzie odbędzie się Regionalna Wystawa 

Zwierząt Hodowlanych. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dofinansowanie transportu około 

20 osób na posiedzenie kwotą 1000 zł (jeden tysiąc zł.) oraz możliwość pokrycia pozostałych 

kosztów transportu - 800 zł (osiemset zł.) ze środków pozostających w dyspozycji Rady. -  Podjęto 

uchwałę w sprawie organizacji wyjazdowego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powicie 

oleckim 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim na 

wniosek Pana Marka Łapina, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o ponowne wystąpienie do 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zredukowanie populacji żurawi na terenie Warmii i Mazur. 



- Zarząd postanowił przygotować pismo w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad 

przygotowanym poselskim projektem zmiany ustawy o ochronie przyrody, która uregulowałaby 

kwestie szkód wyrządzanych przez ptaki chronione. 

 Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim zwraca 

się do Zarządu W-MIR o zweryfikowanie przepisów prawa w zakresie konieczności opłacania 

podatku od nieruchomości przez rolników, którzy przeszli na emeryturę, utracili status rolnika i 

zostali w ramach zabudowy siedliskowej z budynkami inwentarskimi bez posiadania gruntów 

rolnych. Wnioskujemy o sprawdzenie w przepisach prawa, jakie możliwości w zakresie ustalania 

wysokości podatku od nieruchomości ma samorząd gminny i w jakich okolicznościach istnieje 

możliwość ubiegania się o przyznanie ulgi podatkowej. 

Podczas poprzedniego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim, które odbyło 

się w dniu 24 marca 2022 r. członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim pan 

Krzysztof Pisarewicz złożył poniższy wniosek skierowany do Zarządu W-MIR.      

       „Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim wnioskuje do Zarządu W-MIR o 

wystąpienie do odpowiednich organów w sprawie zniesienia obowiązku opłacania podatku od 

nieruchomości w przypadku rolników, którzy przekazali następcom bądź zbyli grunty rolne 

pozostawiając sobie nieruchomości zabudowane budynkami inwentarskimi i mieszkalnymi. W 

takiej sytuacji rolnicy, najczęściej emeryci zmuszeni są do opłacania podatku od nieruchomości, 

który czasami wynosi więcej niż ich emerytura”.  

       Podczas posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim w dniu 22 czerwca 

2022 r. Pan Krzysztof Pisarewicz wniósł o ponowne złożenie wniosku w celu zmiany przepisów 

prawa w tym zakresie. Członkowie Rady uznali jednak, iż należy w pierwszej kolejności ustalić 

możliwości samorządów gminnych w zakresie ustalania wysokości podatku od nieruchomości 

w takich sytuacjach. – Zarząd zapoznał się z opinią prawną w ww. kwestii, polecił przesłać ją 

wnioskodawcy. 

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

W-MIR o dofinansowanie ze środków Zarządu kwoty 650 zł na organizację posiedzenia rady 

(wynajem sali, serwis kawowy), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 r. w Tylicach. 

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

W-MIR o możliwość rozdysponowania kwoty 1600 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej 

na organizację posiedzenia (wynajem sali, serwis kawowy), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 

2022 r. w Tylicach.  - Podjęto uchwałę w sprawie organizacji posiedzenia Rady Powiatowej W-

MIR w Nowym Mieście Lubawskim i rozdysponowania środków rady. 

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

MIR o możliwość przeznaczenia kwoty 370 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup 



wiązanki okolicznościowej oraz podziękowania z powodu przejścia na emeryturę pana Jana 

Wiechowskiego – Kierownika Oddziału w Nowym Mieście Lubawskim WIORiN.  – Podjęto 

uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim. 

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

W-MIR o sfinansowanie z budżetu izby rolniczej kosztów transportu na wyjazd do Wrócikowa w 

dniu 21 czerwca 2022 r – Dni Pola. - Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji 

wyjazdu na Dzień Pola we Wrócikowie w dniu 21 czerwca 2022 r. w kwocie 928 zł. 

 Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim z dnia 11.04.2022 r. 

Z uwagi na zgłaszaną przez rolników z powiatu działdowskiego potrzebę waloryzacji 

płatności obszarowych, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się do 

Zarządu W-MIR o wystosowanie pisma do MRiRW w sprawie poparcia wystosowanego 

wniosku. Z perspektywy czasu rolnicy zauważają, że wartość wysokości płatności 

bezpośrednich w porównaniu do wzrostu inflacji oraz wzrostu cen środków produkcji rolnej 

jest coraz niższa. Obecnie nawet wysoki kurs euro nie zrekompensuje strat względem 

drastycznego wzrostu inflacji, cen środków do produkcji. Obecna korelacja pomiędzy 

wydatkami i nakładami w gospodarstwie, a faktycznym dochodem, niekorzystnie wpływa na 

dalszy jego rozwój. Wobec przytoczonego faktu, słusznie nasuwa się potrzeba waloryzacji 

wysokości płatności bezpośrednich, z uwzględnieniem panującej inflacji. Samorząd rolniczy 

wnioskuje o podniesienie stawek płatności obszarowych do obecnie panującej rzeczywistości 

rolniczej.   – Postanowiono przygotować stosowne pismo w sprawie. 

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

wystosowanie pisma do MRiRW wprowadzenia zmian w zakresie udzielania świadczeń dla 

osób bezrobotnych będących małżonkiem rolnika.  

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, zasiłek dla osób bezrobotnych przysługuje osobie, która: nie jest 

właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 

2320 oraz z 2021 poz. 1509 i 2459), o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha 

przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej 

pracy, jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków 

rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. 

W myśl przytoczonego przepisu małżonka rolnika, która podjęła pozarolniczą pracę 

zawodową i która przepracowała wymagany okres pracy uprawniający do uzyskania zasiłku 

dla bezrobotnych pozostaje pozbawiona możliwości skorzystania z niego, pomimo tego, że 



nie prowadzi działalności rolniczej i nie utrzymuje się z rolnictwa, utrzymuje się z 

pozarolniczej pracy zarobkowej. Sam fakt, bycia małżonkiem rolnika dyskwalifikuje 

bezrobotnego małżonka do ubiegania się o wspomnianą pomoc.  

Zdaniem rolników jest to sytuacja społecznie niesprawiedliwa, ponieważ analogicznie 

małżonkowi przedsiębiorcy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Środowisko rolnicze 

wskazuje na potrzebę zmiany przepisu polegająca na tym, aby małżonek rolnika miał 

zapewnione prawo do świadczenia, niezależnie od wielkości posiadanych gruntów, formy 

władania gruntem, pod warunkiem, że rzeczywiście nie pracuje w gospodarstwie rolnym, nie 

utrzymuje się z działalności rolniczej. Małżonek rolnika, który uprawniony jest do zasiłku 

powinien mieć zagwarantowaną możliwość skorzystania z pomocy, ponieważ w obecnie 

obowiązującym przepisie prawa dochodzi do sytuacji, że małżonka rolnika po starcie pracy 

zarodkowej pozostaje na jego utrzymaniu i pozostaje pozbawiona jakiegokolwiek źródła 

utrzymania. Podsumowując Rada Powiatowa W-MIR wnioskuje zmianę przepisów ww. 

ustawy tak, aby małżonek rolnika niepracujący na stałe w gospodarstwie (po zaprzestaniu 

pracy zarobkowej) został obligatoryjnie uznany, jako osoba bezrobotna, która może ubiegać 

się o wszelkiego rodzaju formy wsparcia dedykowane osobom bezrobotnym.  -  Postanowiono 

przygotować opinię prawną w sprawie. 

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

MIR o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, aby komisje szacujące 

szkody łowieckie z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, w których skład wchodzą zawodowi 

rzeczoznawcy, przeprowadzali zintegrowane szacowanie tzn., jeżeli mamy szkodę wyrządzoną 

przez jelenia i łosia to rzeczoznawca niech określi szkodę dla łosia i jelenia.- Zarząd zwrócił się 

z prośbą do wnioskodawcy o sprecyzowanie wniosku. 

           Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim 

wnosi do Zarządu W-MIR o ponowne wystąpienie z wnioskiem dotyczącym zwiększenia stawek 

dopłat do gruntów rolnych objętych programem zalesieniowym. Obecne stawki dotyczące 

zalesień wdrażane w Polsce od roku 2004 przedstawiają się następująco:  

-  zalesienia PROW 2004-2006 – stawka płatności zalesieniowej wypłacanej przez 20 lat – 1400 

zł/ha w przypadku 20% dochodów z rolnictwa, w przypadku braku dochodów z rolnictwa 360 

zł/ha. 

- zalesienia PROW 2007-2013 – stawka płatności zalesieniowej płatnej przez 15 lat – 1580 zł w 

przypadku braku JPO_L, a w przypadku otrzymywania JPO_L - 1190 zł/ha. 

- zalesienia PROW 2014-2020 – stawka płatności zalesieniowej płatnej przez 12 lat – 1215 zł/ha.  

       W latach 2004 – 2022 stawki płatności oraz kwoty wsparcia inwestycyjnego w ramach 

innych działań PROW ulegały zwiększeniu z pominięciem płatności zalesieniowych w związku 



z powyższym należy wnioskować o ich zwiększenie podobnie jak w przypadku innych działań 

PROW.  

       Ponadto w okresie ostatnich trzech lat obserwujemy znaczący wzrost inflacji, a zatem i 

kosztów utrzymania upraw zalesieniowych założonych na gruntach rolnych. – Zarząd 

postanowił przekazać wniosek do poprawy. 

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

Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących 

w dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy w związku z organizacją 

posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w Braniewie w dniu 27 czerwca 2022r.- Zarząd podjął 

uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 

Zaproszenia na posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR: 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim w dniu 

20.06.2022 r. - Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył. 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim w dniu 

15.06.2022 r.- W posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR, pan 

Marek Kuźniewski- Wiceprezes W-MIR i Pan Piotr Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR. 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w dniu 

20.06.2022 r. – - W posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Piotr Miecznikowski- Członek Zarządu 

W-MIR. 

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

22.06.2022 r. - W posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR i Pani 

Jolanta Mackiewicz- Dyrektor biura W-MIR. 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim w dniu 

27.06.2022 r. W posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Marek Kuźniewski - Wiceprezes W-MIR. 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim w dniu 25.06.2022 

r. – Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie omówiono pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

    Odpowiedź MRiRW w sprawie sprzedaży i wydzierżawienia nieruchomości rolnych 

(odpowiedź na wniosek W-MIR). - Zarząd zapoznał się z pismem. 

  Zaproszenie na szkolenie pn. „Ogłaszamy rewolucje w rolnictwie”, w dniach 4-5.07.2022 r.  

w Kętrzynie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 Odpowiedź na pismo w sprawie obowiązku informowania powiatowego lekarza weterynarii o 

 padnięciu bydła, owiec, kóz. - Zarząd zapoznał się z pismem. 



 Odpowiedź w sprawie wyrównania dochodów izb rolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

  Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji z KRIR kolonii w Jarosławcu w terminie 14.07-

22.07.2022 r. 

 Odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie wydłużenia okresu przejściowego na wycofanie 

substancji czynnych.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu Nr 10 z dnia 06.06.2022 r. 

  Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi 

W-MIR za udział w Warmińsko-Mazurskich Dniach  Pola w powiecie oleckim w m. Gordejki 

Małe w dniu 21.06.2022. 

  Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi 

W-MIR za w zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Dobrocinie w dn. 24.06.2022. 

  Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Markowi Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi 

W-MIR za udział w zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Karolewie w dn. 24.06.2022. 

  Podjęto uchwały w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicielek W-MIR  

w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w konferencji pn. „Bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne kobiet 

na wsi” w Kołobrzegu w kwocie 400 zł brutto oraz zwrotu kosztów dojazdu dla Pani Zofii 

Stankiewicz i Pani Agnieszki Kobryń. 

  Podjęto uchwałę w sprawie zakupu programów antywirusowych do biura W-MIR w kwocie 

1345, 62 zł brutto. 

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

które odbyło się w dniach 13-14.06.2022 r. w kwocie 25409 zł brutto, z czego wpłaty własne 1575 

zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli W-MIR w dniach 10-11 

maja w Kongresie Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora 

żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych” w Spale w kwocie 3031,50 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu W-MIR z Przewodniczącymi 

Rad Powiatowych W-MIR i komisji w dniu 20.05.2022 r. w kwocie 507 zł brutto, ( z czego 273 

zł wpłaty własne). 

 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu pamiątkowego zegara na Jubileusz 25-lecia Świętokrzyskiej 

Izby Rolniczej w dniu 17.05.2022 r. w kwocie 298,90 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli W-MIR w Jubileuszu 

Pomorskiej Izby Rolniczej w dniu 21.04.2022 r. w kwocie 960 zł brutto. 



 Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji i podpisania umów na realizację 

operacji w ramach konkursu 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich: 

-„ Akademia Kobiet Wiejskich” 

- „Festiwal kultur - Warmia, Mazury, Powiśle” 

- „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – Świętokrzyskie”  

- "Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – 

szansa czy zagrożenie?"  

 Mazurskie Rostkowianki - pismo z prośbą o sfinansowanie transportu na „Festiwal Kultur – 

Warmia, Mazury, Powiśle” w dniu 03.07.2022 r. w Gietrzwałdzie.- Zarząd podjął uchwałę o 

sfinansowaniu transportu. 

 Zespół Pieckowianie - pismo z prośbą o sfinansowanie transportu na „Festiwal Kultur – 

Warmia, Mazury, Powiśle” w dniu 03.07.2022 r. w Gietrzwałdzie.- Zarząd podjął uchwałę o 

sfinansowaniu transportu. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Piotra Miecznikowskiego - 

Członka Zarządu W-MIR za udział w posiedzeniu zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz 

potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w dniu 23.06.2022 r.  

 Podjęto uchwałę w sprawie rekomendowania przedstawiciela W-MIR – Pana Piotra 

Miecznikowskiego- Członka Zarządu do Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie warmińsko- mazurskim.  

 KOWR Dyrektor Generalny – Odpowiedź w sprawie możliwości ubiegania się bezzwrotną 

pomoc finansową a przedsięwzięcia określone w art. 24 ust 12 pkt 4 ustawy z dnia 19.10.1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie- pismo w sprawie wypełnienia tabeli w sprawie 

popytu na grunty rolne.- Zarząd przygotował odpowiedź w sprawie. 

 Koło Łowieckie Leśnik- Informacja o wyborze nowych władz koła łowieckiego i 

podziękowanie za dotychczasową współpracę.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Puls Regionu- Pismo z prośbą o włączenie się do konkursu Eko Sołectwo 2022. - Podjęto 

uchwałę w sprawie współorganizacji konkursu Eko Sołectwo i przeznaczeniu na nagrodę kwotę 

w wysokości 2000 zł 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Piotra Miecznikowskiego – Członka 

Zarządu W-MIR za udział w dniu 21.06.2022 r. w finale wojewódzkim „Olimpiady Wiedzy 

Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.” 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – zaproszenie na piknik „Poznaj dobrą żywność” w dniu 

26.06.2022 r.- Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył. 



 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych- zaproszenie na warsztaty kulinarne „Smaczne z 

lasu” w dniu 02.07.2022 r. w miejscowości Strużyna. - Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę o 

oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim. 

 Bank Spółdzielczy w Szczytnie- zaproszenie na zebranie przedstawicieli banku w dniu 

29.06.2022 r. w Szczytnie. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego- 

Prezesa W-MIR. 

 Informacja o XL sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28.06.2022 r. 

 Stulichańskie Stowarzyszenie Wspieranie Sportów Konnych i Wodnych – prośba o wsparcie 

„Czempionatu Koni Zimnokrwistych” w dniu 10.07.2022 r. – Podjęto uchwałę  

o współorganizacji i przeznaczeniu kwoty 2000 zł na współorganizację. 

 Szkoła Podstawowa w Wilczętach - podziękowanie za wsparcie.- Zarząd zapoznał się 

 Urząd Marszałkowski w Olsztynie - zaproszenie do włączenia się w Warmińsko-Mazurskie 

Dożynki Wojewódzkie. - Zarząd zapoznał się, wystosowano stosowne pismo. 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu – pismo w sprawie przystąpienia do 

opracowania nowych Wieloletnich Planów Hodowlanych.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Postanowiono przygotować pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę 

rozporządzenia i uznanie wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup nawozów, których 

data nadania w urzędzie pocztowym była do dnia 31.05.2022 r. Z informacji uzyskanych od 

rolników województwa wynika, że rolnicy z niewiedzy, że za datę złożenia wniosku uznaje się 

datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, składali wnioski tak jak to było dotychczas 

drogą pocztową uznając, że data nadania w placówce pocztowej będzie datą złożenia wniosku. 

 Postanowiono zwrócić się do radcy prawnego W-MIR o przygotowanie opinii w kwestii 

pobierania emerytury przez rolnika, w przypadku, gdyby chciał wrócić do prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. Czy w tej sytuacji może w dalszym ciągu pobierać emeryturę. 

 

 

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim, 

nowomiejskim i braniewskim. 

 Organizacji wyjazdowego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powicie oleckim. 

 Organizacji posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim oraz 

rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 



 Pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Dzień Pola we Wrócikowie w dniu 21 czerwca 

2022 r. w kwocie 928 zł. 

 Współorganizacji wypoczynku letniego dzieci rolników z województwa warmińsko-

mazurskiego. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR za udział 

w Warmińsko-Mazurskich Dniach Pola w powiecie oleckim w m. Gordejki Małe w dniu 

21.06.2022. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR za udział 

w zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Dobrocinie w dn. 24.06.2022. 

 Zwrotu kosztów podróży Markowi Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział 

w zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w Karolewie w dn. 24.06.2022 

 Pokrycia kosztów udziału przedstawicielek W-MIR w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w 

konferencji pn. „Bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne kobiet na wsi” w Kołobrzegu w 

kwocie 400 zł brutto oraz zwrotu kosztów dojazdu dla Pani Zofii Stankiewicz i pani 

Agnieszki Kobryń. 

 Pokrycia kosztów zakupu programów antywirusowych na potrzeby biura W-MIR w 

kwocie 1345, 62 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów organizacji X Walnego Zgromadzenia W-MIR, które odbyło się w 

dniach 13-14.06.2022 r. w kwocie 25409 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów oddelegowania przedstawicieli W-MIR i dyrektora biura w dniach 10-

11 maja w Kongresie Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora 

żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych” w Spale w kwocie 3031,50 zł 

brutto. 

 Pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu W-MIR z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

W-MIR i komisji w dniu 20.05.2022 r. w kwocie 507 zł brutto, ( z czego 273 zł wpłaty 

własne). 

 Pokrycia kosztów zakupu pamiątkowego zegara na Jubileusz 25-lecia Świętokrzyskiej 

Izby Rolniczej w dniu 17.05.2022 r. w kwocie 298,90 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów udziału przedstawicieli W-MIR w Jubileuszu Pomorskiej Izby 

Rolniczej w dniu 21.04.2022 r. w kwocie 960 zł brutto. 

 Przystąpienia do realizacji operacji „ Akademia Kobiet Wiejskich” 

 Przystąpienia do realizacji operacji „Festiwal kultur - Warmia, Mazury, Powiśle” 

 Przystąpienia do realizacji operacji „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – 

Świętokrzyskie”. 



 Przystąpienia do realizacji operacji „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie?" 

  Sfinansowania transportu na „Festiwal Kultur – Warmia, Mazury, Powiśle” w dniu 

03.07.2022 r. w Gietrzwałdzie. ( dla Zespołu  Mazurskie Rostkowianki i Pieckowianie) 

 Zwrotu kosztów podróży dla Pana Piotra Miecznikowskiego - Członka Zarządu W-MIR za 

udziału w posiedzeniu zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków 

rozwoju obszarów wiejskich w dniu 23.06.2022 r.  

 Rekomendowania przedstawiciela W-MIR do Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz 

potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie warmińsko- 

mazurskim.  

 Współorganizacji konkursu Eko Sołectwo i przeznaczeniu na nagrodę kwotę w wysokości 2000 

zł. 

 Zwrotu kosztów podróży dla Piotra Miecznikowskiego – Członka Zarządu W-MIR za udział w 

dniu 21.06.2022 r. w finale wojewódzkim „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska 

i BHP w Rolnictwie.” 

  Oddelegowania Pana Romualda  Tańskiego- Prezesa W-MIR na zebranie przedstawicieli 

banku Spółdzielczego w Sczytanie w dniu 29.06.2022 r. w Szczytnie. 

 Współorganizacji „Czempionatu Koni Zimnokrwistych” w dniu 10.07.2022 r. i przeznaczeniu 

kwoty 2000 zł na współorganizację. 

 Oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie ostródzkim na warsztaty kulinarne „Smaczne z lasu” w dniu 02.07.2022 r. w 

miejscowości Strużyna 

 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                Protokołowała:            
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