
Protokół nr 13/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 16 lipca 2021 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 Robert 

Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Pan Piotr Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR i 

Pan Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR 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. 15.00.  

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku obrad: 

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

2. Pisma z KRIR. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił wnioski z Rad Powiatowych  

W-MIR i Komisji 

 

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

W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 900 zł ze środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy na wspólne posiedzenie Rad 

Powiatowych W-MIR w powiecie elbląskim i braniewskim w Braniewie w dniu 19.07.2021r. 

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

elbląskim. 

 

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

W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 700 zł ze środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy na wspólne posiedzenie Rad 

Powiatowych W-MIR w powiecie elbląskim i braniewskim w Braniewie w dniu 19.07.2021r.  

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

braniewskim. 

 

 Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim, 

wnioskuje o odznaczenie Brązowym Krzyżem Zasługi: 

1. Ryszarda Szumowskiego – byłego, wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych 

w Białej Piskiej, byłego Burmistrza Białej Piskiej 

2. Mariusza Synowczyka – długoletniego Lekarza Weterynarii w Białej Piskiej 

oraz odznaką Zasłużony dla Rolnictwa: 

1. Marianny Paliwoda – byłej zootechnik Zespołu Szkół Rolniczych w Białej Piskiej, 

obecnie przedsiębiorca. 

2. Jerzego Małeckiego – Posłana Sejm RP. 

- Zarząd W-MIR postanowił przygotować stosowne pismo z informacją, że corocznie Rady 

Powiatowe W-MIR mają możliwość zgłoszenia osób do odznaczeń, które są wręczane podczas 

Dożynek Wojewódzkich. W związku z tym, Zarząd W-MIR nie przewiduje dodatkowego 

zgłaszania ww. osób, a przychyli się do corocznego zgłoszenia osoby do odznaczenia z powiatu 

piskiego. 

 



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

MIR o dofinansowanie w kwocie do 400 zł na współorganizację Olimpiady Wiedzy 

Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, która odbędzie się w dniu 19 lipca 

2021 r. w Kurzętniku (główny organizator: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w 

Nowym Mieście Lubawskim).- Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą, Zarząd W-MIR 

przychylił się do wniosku Rady. 

 Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim dn. 

12.07.2021 r.  
 

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 lipca 2021 r. (L.dz. 2328/07/2021-KOWR) skierowanego do 

Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie oraz pisma z dnia 5 lipca 2021 r. 

(L.dz.2362/07/2021-KOWR) skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dot. 

opublikowanego wykazu na dzierżawę Gospodarstwa Tylice, Rada Powiatowa zwraca się z 

prośbą do Zarządu o ponowne wystosowanie pisma do Dyrektora Generalnego KOWR w 

Warszawie o odwołanie procedury przetargowej na dzierżawę gruntów Gospodarstwa Tylice 

oraz realizację programu restrukturyzacji ww. gospodarstwa zgodnie z wydaną opinią Rady 

Powiatowej z dnia 29.12.2021 r. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim stoi na 

stanowisku, aby przedmiotowe grunty zostały wydzierżawione okolicznym rolnikom.  

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim większością głosów (5 głosów „za”, 2 

głosy „przeciw” – Jan Rochewicz, Leszek Sargalski), przyjęła wniosek w sprawie 

wystosowania przez Zarząd pisma do Dyrektora OT KOWR w Olsztynie o umożliwienie zbioru 

plonów z gruntów Gospodarstwa Tylice, przez podmiot, który wykonał zasiew, zgodnie z 

regułą, „kto wysiewa ten zbiera”. Zgodnie z oświadczeniem podmiotu na gruntach 

Gospodarstwa Tylice został wysiany materiał bazowy przeznaczony do produkcji materiału 

siewnego kwalifikowalnego.  

Zdaniem pana Jana Rochewicza Przewodniczącego Rady oraz pana Leszka Sargalskiego 

Delegata na Walne Zgromadzenie powyższy wniosek dot. zbioru plonów z Gospodarstwa 

Tylice przez podmiot, który wykonał zasiew jest niezgodny ze stanem prawnym i zasadami, 

które obowiązywały na 12.07.2021 r. – Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo do 

KOWR o ponowną restrukturyzację gospodarstwa oraz poinformować Radę Powiatową, że 

sprawa zbioru zasiewów powinna być rozstrzygnięta pomiędzy obecnym i byłym dzierżawcą 

gruntów. 

 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim 

zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 100,00 zł z puli środków 

przeznaczonych na statutową działalność Rady na statuetkę z podziękowaniami za współpracę 

dla przedstawiciela instytucji otoczenia rolnictwa w powiecie bartoszyckim tj. wieloletniego 

Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bartoszycach – Wojciecha 

Zabłockiego. Wręczenie planowane jest na wspólnym posiedzeniu Rad Powiatowych: 

bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej w powiecie bartoszyckim w dniu 19 lipca 2021 roku 

w Dębówku. 

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

bartoszyckim. 

 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim 
zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 350,00 zł z puli środków 

przeznaczonych na statutową działalność Rady na wynajem sali i serwis kawowy na wspólne 

posiedzenie Rad Powiatowych: bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej w powiecie 

bartoszyckim w dniu 19 lipca 2021 roku w Dębówku.- 

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

bartoszyckim. 

 



 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 470,00 zł z puli środków 

przeznaczonych na statutową działalność Rady na wynajem sali i serwis kawowy na wspólne 

posiedzenie Rad Powiatowych: bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej w powiecie 

bartoszyckim w dniu 19 lipca 2021 roku w Dębówku. 

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

lidzbarskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 350,00 zł z puli środków 

przeznaczonych na statutową działalność Rady na wynajem sali i serwis kawowy na wspólne 

posiedzenie Rad Powiatowych: bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej w powiecie 

bartoszyckim w dniu 19 lipca 2021 roku w Dębówku. -  Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 

 Pismo-skierowane przez pana Tomasza Bieleckiego Członka Rady Powiatowej W-

MIR w powiecie działdowskim. 

W związku z krytyczną sytuacją rolniczą w Gminie Rybno, z powodu pojawienia się ogniska 

ASF w jednym z Gospodarstw Rolnych, położonym w miejscowości Rybno (Kolonia w 

miejscu turystycznym nad jeziorem), w którym znajdowało się 17 sztuk trzody chlewnej. Z 

nieznanych na dzień dzisiejszy przyczyn pojawienia się choroby, prosimy o poparcie naszego 

wniosku i przesłanie w trybie pilnym do stosownych instytucji. Aby nie wprowadzać strefy 

czerwonej z ograniczeniami do czasu obserwacji czy choroba nie pojawi się ponownie. 

Informujmy również, iż dziki odstrzelane w Gminie Rybno nie miały nigdy wyniku dodatniego 

na ASF jak również nie zlokalizowano żadnych padłych. Gospodarstwo jest położone w 

miejscu turystycznym a reszta Gospodarstw Rolnych, hodowców trzody chlewnej jest sporo 

oddalona. Są to Gospodarstwa rodzinne i przestrzegające bioasekuracji, które inwestowały w 

ostatnich latach w hodowle trzody chlewnej w programach „Modernizacji Gospodarstw 

Rolnych” i mają duże zobowiązania finansowe wobec banku. Trudna sytuacja opłacalności 

trzody chlewnej a wprowadzenie do strefy czerwonej spowoduje BANKRUCTWO tych 

gospodarstw.- Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo z odpowiedzią o braku 

możliwości prawnych do zrealizowania wniosku. 

 

Wnioski Komisji ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania ASF do Zarządu 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wypracowane podczas posiedzenia w dniu 6 lipca 

2021 roku: 

 

Komisja ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania ASF wnioskuje o wystąpienie do 

członków Rad Powiatowych W-MIR o udzielenie informacji czy na terenie poszczególnych 

gmin rolnicy obserwują bytowanie dzików i szkody łowieckie powodowane przez nie. 

Rozpoznanie sprawy podyktowane jest wnioskiem zgłoszonym przez pana Jerzego 

Koronowskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Po zebraniu w/w informacji  

i przekazaniu ich Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii będą one pomocne w wystąpieniach 

Inspekcji do Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie realizacji 

odstrzału sanitarnego w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w 

województwie. – Zarząd W-MIR postanowił wystąpić z zapytaniem do członków Rad 

Powiatowych W-MIR. 

 

Komisja ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania ASF wnioskuje  

o wystąpienie do Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o opracowanie 

najnowszych kalkulacji opłacalności produkcji mleka krowiego, żywca wieprzowego, rzepaku, 

pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa. – Zarząd W-MIR postanowił wystąpić z pismem do 

Instytutu, z zapytaniem o możliwości wykonania analizy. 



 

Wnioski Komisji ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wypracowane 

podczas posiedzenia w dniu 28 czerwca 2021 roku: 

 

Komisja ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi wnioskuje o ponowne wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z prośbą o doprecyzowanie sposobu szacowania strat w trawach i trwałych użytkach 

zielonych przez aplikację suszową. Do tej pory nie udzielono pisemnej odpowiedzi do jakich 

roślin objętych monitoringiem suszy rolniczej przyporządkowane są trawy na gruntach ornych. 

– Zarząd W-MIR postanowił przygotować stosowne wystąpienie. 

 

Komisja ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi wnioskuje o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę 

przepisów prawa, które uwzględnią możliwość odwołania się od wyników szacowania strat 

suszowych przez aplikację suszową do gminnej komisji suszowej, która dokona ponownego 

szacowania strat w gospodarstwie.- Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo z 

zapytaniem o możliwości odwoławcze. 

 

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

09.07.2021 r. – W posiedzeniu uczestniczył Pan Robert Nowacki - Członek Zarządu W-MIR 

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

12.07.2021- W posiedzeniu uczestniczył Pan Marek Kuźniewski- Wiceprezes W-MIR 

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

12.07.2021 r.  W posiedzeniu uczestniczył Pan Robert Nowacki - Członek Zarządu W-MIR 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

- Zaproszenie na Jubileusz 25-lcia KRIR w dniu 10.09.2021 r.- Zarząd zarezerwował termin  

w kalendarzu spotkań. 

 

Ad. 3 W ostatnim punkcie programu omówiono sprawy bieżące 

 Omówiono scenariusz XXV-lecia Samorządu Rolniczego, który odbędzie się 23 lipca 

2021 r. 

 Rozmawiano w włączeniu się we współorganizację Dożynek Wojewódzkich. 

 Rolnik z Gminny Kiwity- prośba o wsparcie w związku z pożarem w gospodarstwie- 

Zarząd W-MIR zapoznał się z pismem, postanowił udzielić rolnikowi wsparcia 

merytorycznego i prawnego. 

 Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w dniu 

11.07.2021 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie uczestniczył. 

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii- zaproszenie do udziału w 

opracowaniu instrukcji dla powiatowych lekarzy weterynarii dotyczącej ujednolicenie 

procesu szacowania świń. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu do udziału  

w opracowaniu instrukcji Jerzego Salitry – Członka Zarządu W-MIR. 

 Klub jeździecki „Stado Kętrzyn” przy Stadzie Ogierów w Kętrzynie - prośba o wsparcie 

XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń 

Zimnokrwisty oraz VII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy 

Arden Polski w dniu 01.08.2021 r.- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji 

Czempionatu i zakupie nagród w kwocie 2000 zł 

 RDOŚ w Olsztynie- podziękowanie za zaproszenie na XXV-lecie oraz list gratulacyjny. 

- Zarząd zapoznał się z gratulacjami. 



 Pismo W-MIR do KOWR o rozpatrzenie prośby rolnika w sprawie prolongaty 

zaległości w czynszu dzierżawny. - Zarząd zapoznał się z pismem, które zostało 

przygotowane na prośbę rolnika. 

 WIOŚ- Odpowiedź na pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli w kwestii 

poprawności zabezpieczenia odpadów w sortowni Spółki NOVAGO. – Zarząd 

zapoznał się z odpowiedzią kopię pisma przesłano wnioskodawcy. 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie- Prośba o dofinansowane 

pracowni chemicznej.- Zarząd W-MIR postanowił rozpoznać temat. 

 Jerzy Małecki- List gratulacyjny z okazji 25-lecia W-MIR.- Zarząd zapoznał się z 

listem. 

 Podkarpacka Izba Rolnicza- List gratulacyjny z okazji 25-lecia W-MIR.- Zarząd 

zapoznał się z listem. 

 Burmistrz Biskupca- Zaproszenie na 25 - Dni Biskupca w dniach 23-25 lipca 2021 r. – 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, z uwagi na liczne obowiązki służbowe, nie 

oddelegowano nikogo. 

 Invest Group - Propozycja objęcia patronatem merytorycznym wydarzenia  

„Mistrzowie Pola” w dniu 10.09.2021 r. w województwie wielkopolskim. - Zarząd 

postanowił informację o wydarzeniu umieścić na stronie internetowej W-MIR. 

 Małopolska Izba Rolnicza- Gratulacje z okazji Jubileuszu XXV-lecia W-MIR.- Zarząd 

zapoznał się z gratulacjami. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Oddelegowania Jerzego Salitry – Członka Zarządu W-MIR do udziału w opracowaniu 

instrukcji dla powiatowych lekarzy weterynarii dotyczącej ujednolicenie procesu 

szacowania świń. 

 Współorganizacji Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty oraz VII 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Rasy Arden Polski w dniu 

01.08.2021 r.-  i zakupie nagród w kwocie 2000 zł. 

 

 

 

           Romuald Tański 

 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej          

    Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

                                                                                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


