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Protokół nr 12/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 29 września 2020 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR, Jerzy Salitra - Czło-

nek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Marek Kuźniewski – członek 

Zarządu W-MIR oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. 

Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło 

się o godz. 10.30 i trwało do godz. 14.00  

 

Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

 

1. Wnioski z IV Walnego Zgromadzenia W-MIR 

- O zorganizowanie protestu w celu wyrażenia sprzeciwu ustawie o ochronie zwierząt.  

2. Wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji 

3. Pisma z KRIR 

4. Sprawy bieżące 

 

Ad.1 Zapoznano się z wnioskiem zgłoszonym podczas obrad IV walnego Zgromadzenia W-

MIR. Zarząd W-MIR poinformował, że Izby Rolnicze z mocy ustawy nie są powołane do 

organizacji protestów. Dodał także, że rolnicy mogą uczestniczyć w zorganizowanych 

protestach indywidualnie. 

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

z Rad Powiatowych W-MIR i komisji. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o ponowne rozpatrzenie sprawy 

i wystawienie opinii dotyczącej nabycia gruntów z Zasobu KOWR, położonych we wsi 

Kabikiejmy Dolne, działki ewidencyjne numer 127/1 i 136/1 o łącznej powierzchni 3,07 ha. 

Istnieje podejrzenie, że dotychczasowy dzierżawca nie jest rolnikiem – wytwórcą, a 

spekulantem. Ponadto do biura Izby wpłynęły podania rolników sąsiadujących z tymi gruntami, 

zainteresowanych nabyciem tych nieruchomości.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem.  

W odpowiedzi na wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim dotyczącym 

nabycia gruntów z Zasobu KOWR położonych we wsi Kabikiejmy Dolne, działki ewidencyjne 

numer 127/1 i 136/1 Zarząd W-MIR postanowił przesłać ponowną opinię do KOWR, w której 

wskazuje się, że  do biura Izby wpłynęły podania zainteresowanych rolników. Jednocześnie 

Zarząd podtrzymuje  wcześniej wydaną opinię dot. nabycia gruntów. Ponadto Zarząd W-MIR 

stwierdził, że Izba powinna wydawać opinię wówczas gdy istnieją wątpliwości co do nabywcy 

gruntów, w innych przypadkach opinia powinna być pozytywna. Poruszono też kwestię braku 
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danych dotyczących opiniowanych gruntów, bez których nie jest możliwe rzetelne opiniowanie. 

Powstaniowo po raz kolejny wystosować w sprawie pismo do KOWR. 

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

MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 500 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 05.10.2020r. – Podjęto 

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

braniewskim. 

 Komisji ds. Monitorowania Strat Spowodowanych  Niekorzystnymi Warunkami 

Atmosferycznymi: 

 Zwracam się z wnioskiem o wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości z zapytaniem, czy 

wsparcie otrzymane dla rolników z Tarczy Antykryzysowej związanej z wirusem SARS-

CoV-2 jest zwolnione z zajęcia komorniczego? 

 Zwracam się również o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o z prośbą o 

wyjaśnienie: dane z których z roślin ujętych w Monitoringu Suszy Rolniczej mają analogiczne 

wymagania wodne jak trwałe użytki zielone i trawy na gruntach ornych i będą 

wykorzystywane do obliczania strat spowodowanych suszą w aplikacji do szacowania strat. 

Na podstawie jakich danych aplikacja do szacowania strat suszowych będzie wyliczała straty 

w trawach 

Zarząd zapoznał się z wnioskami, postanowił wystosować stosowne wystąpienie. 

- Zaproszenie na posiedzenie RP W-MIR w powiecie kętrzyńskim w dniu 02.10.2020 r.- 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

- Zaproszenie na posiedzenia RP W-MIR w powiecie działdowskim w dniu 06.10.2020 r. -

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie  porządku obrad omówiono pisma otrzymane z Krajowej Rady 

Izb Rolniczych 

 Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu i rolnictwa 

ekologicznego.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo w sprawie działań związanych z ustawą o ochronie zwierząt.- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

Ad. 3 w ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Ustalono termin organizacji posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim 

na dzień 15.10.2020 r. 
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 Ustalono termin organizacji V Walnego Zgromadzenia W-MIR na dzień 29.10.2020 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji działań finansowanych z funduszów promocji: 

„Polska wieprzowina- Lubię to” oraz „Zdrowe Zbożowe” . 

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji wyjazdu rolników do Warszawy w dniu 30.09.2020 r, 

w celu spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie konsultacji 

ustawy o ochronie zwierząt. 

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

w kwocie 1976,85 zł, w tym wpłaty uczestników 496 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku podziękowań za plony dla rolników w 

Gazecie Olsztyńskiej w kwocie 616,23 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia druku kondolencji rodzinie Witolda Ciereszki- Działacza 

NSZZ RI Solidarność w Olsztynie w kwocie 181, 13 zł. 

 Podlaska Izba Rolnicza - odpowiedź na stanowisko w sprawie zakładu rehabilitacji leczniczej 

w Supraślu. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Poseł do Parlamentu Europejskiego- Krzysztof Jurgiel - pismo skierowane do premiera RP w 

sprawie zakładu rehabilitacji leczniczej w Supraślu. -  Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” – odpowiedź na pismo W-MIR z dnia 01.09.2020 r. -  

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR- zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i funkcjonowania 

giełdowego rynku towarów rolno-spożywczych.-  Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Protokół z Walnego Zebrania W-M ROT. Zarząd zapoznał się z protokołem. 

 Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN” – odpowiedź 

na pismo w sprawie Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej. Zarząd zapoznał się z pismem. 

 W-MODR- zaproszenie na webinarium Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 2021- 2027 

w kontekście nowych wyzwań i planu strategicznego dla Polski. – Zarząd zapozna się z 

zaproszeniem, nikogo nie oddelegował. 

 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach- Zaproszenie na 

Hubertusa Okręgu Suwalskiego w dniu 10.10.2020 r. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

Z uwagi na COVID-19 spotkanie zostało odwołane. 

 Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego- zaproszenie na inaugurację roku 

akademickiego w dniu 02.10.2020 r. w Olsztynie.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana 

Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR. 

 Wójt Gminy Grunwald- Podziękowania za wsparcie podczas Dożynek Gminnych.- Zarząd 

zapoznał się z podziękowaniem. 
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 Opinia dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Waplewo, gmina Olsztynek. - Zarząd przygotował opinię i przesłał ją do gminy Olsztynek. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni- prośba o ufundowanie nagród dla 

hodowców i zaproszenie na Wystawę - Aukcję ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty w 

dniu 09.10.2020 r. w Kętrzynie. - Zarząd zapoznał się z pismem, podjął uchwałę o 

współorganizacji wystawy i przeznaczeniu 1500 zł na zakup nagród oraz o oddelegowaniu 

na wystawę Pana Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR. 

 WKŁ  Cytadela - do wiadomości pismo skierowane do rolnika w związku z publikacją 

filmu.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z KRIR  w  sprawie powołania przy 

Krajowej Radzie Izb Rolniczych Rady Doradczej do spraw młodych rolników oraz 

oddelegowania z ramienia W-MIR Krzysztofa Kazanieckiego – Przewodniczącego Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim i Pana Bartłomieja Lewalskiego – 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR z powiatu działdowskiego. 

 Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosków na prowadzenie Punktów Europe Direct w 

Olsztynie i w Olecku oraz do upoważnienia do podpisania  dokumentów pana Romualda 

Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR i Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektor Biura. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Organizacji działań finansowanych z funduszów promocji: „Polska wieprzowina- Lubię to” 

oraz „Zdrowe Zbożowe” . 

 Organizacji wyjazdu rolników do Warszawy w dniu 30.09.2020 r., w celu spotkania z 

przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie konsultacji ustawy o ochronie 

zwierząt. 

 Pokrycia kosztów organizacji IV Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie 1976,85 zł, w 

tym wpłaty uczestników 496 zł. 

 Pokrycia kosztów druku podziękowań za plony dla rolników w Gazecie Olsztyńskiej w 

kwocie 616,23 zł brutto. 

 Pokrycia druku kondolencji rodzinie Witolda Ciereszko- Działacza NSZZ RI Solidarność w 

Olsztynie w kwocie 181, 13 zł. 

 Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR na inaugurację roku 

akademickiego w dniu 02.10.2020 r. w Olsztynie 
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 Współorganizacji Wystawy - Aukcji ogierów rasy Polski Koń Zimnokrwisty w dniu 

09.10.2020 r. w Kętrzynie i przeznaczeniu 1500 zł na zakup nagród oraz o oddelegowaniu 

na wystawę Pana Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR. 

 Podpisania porozumienia z KRIR  w  sprawie powołania przy Krajowej Radzie Izb 

Rolniczych Rady Doradczej do spraw młodych rolników oraz oddelegowania z ramienia W-

MIR Krzysztofa Kazanieckiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

gołdapskim i Pana Bartłomieja Lewalskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR 

z powiatu działdowskiego. 

 Złożenia wniosków na prowadzenie 

  Punktów Europe Direct w Olsztynie i w Olecku 

 

 

           Romuald Tański 

 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej          

    Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


