
Protokół nr 14/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

Z dnia 05 listopada 2020 roku 

 

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

Członek Zarządu W-MIR - zdalnie, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR- zdalnie, Marek 

Kuźniewski – członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski – Delegat do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych 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. 14.30. 

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji 

2. Pisma z KRIR 

3. Sprawy bieżące 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami i 

zaproszeniami nadesłanymi z Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: 

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

dniu 27.10.2020 r. – Posiedzenie z uwagi na epidemię COVID zostało odwołane. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

węgorzewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków 

własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 200 zł (dwieście złotych) na zakup wieńca 

pogrzebowego na pogrzeb Mirosława Zajączkowskiego, kierownika Powiatowego Zespołu 

Doradztwa Rolniczego w Gołdapi. -  Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim 
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty 

nieprzekraczającej 200 zł (dwieście złotych) na zakup wieńca pogrzebowego na pogrzeb 

Mirosława Zajączkowskiego, kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego  

w Gołdapi. - Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie gołdapskim. 

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

Zarządu W-MIR o wystosowanie pisma do MRiRW w sprawie zmiany treści § 16 ust 5 pkt. 

6a)  ROZPORZĄDZENA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 

sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 

pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach 

poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z dnia 11 września 2015 r. 

Dz.U.2015.1371 z późniejszymi zmianami) z treści dotychczasowej: 
- § 16 ust 5 pkt. 6a)  „jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi 

ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym 

będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem 

działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach 

działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013 lub operacji typu 

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w 

gospodarstwach rolnych" objętego programem, przyznaje się 1 punkt, chyba że podmiot 



ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i 

nie przyznano mu pomocy”, 

- Na treść po wprowadzeniu proponowanej zmiany: 

§ 16 ust 5 pkt. 6a)  „jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi 

ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym 

będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem 

działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach 

działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW 2007-2013 lub operacji typu 

"Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w 

gospodarstwach rolnych" objętego programem, przyznaje się 1 punkt,” 

- Uzasadnienie 

Obecnie obowiązujący zapis godzi w słuszny interes społeczny rolników i wprowadza 

podwójne sankcjonowanie beneficjentów. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy zapis powinien 

promować rolników, którzy w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych nie 

otrzymali pomocy finansowej, natomiast przytoczony powyżej zapis działa odwrotnie w 

sytuacji, gdzie rolnik nie otrzymał pomocy finansowej z uwagi na otrzymanie decyzji 

odmownej w poprzednim naborze, co przy obliczaniu punktacji przy wnioskach złożonych w 

bieżących naborach może mieć kluczowe znaczenie na kryterium dostępu. Reasumując fakt 

otrzymania odmowy w poprzednim naborze przekłada się na brak 1 pkt, za to kryterium może 

spowodować brak minimalnej ilości punktów i kolejną odmowę przyznania pomocy. Należy 

podkreślić, iż wygórowane kryteria punktacji powodują, iż rolnicy niejednokrotnie mają 

kłopot z osiągnięciem minimalnej liczby punktów (1,5 pkt), ponadto masa rolników w 

naborze 2016 otrzymała odmowę przyznania pomocy z uwagi na brak limitu środków. – 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować pismo. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje o wykonywania na 

obszarze całego kraju odstrzałów dzików bez limitów przy jednoczesnym zapewnieniu 

środków finansowych dla myśliwych za wykonane odstrzały. – Zarząd zapoznał się  

z wnioskiem. Postanowiono odesłać wniosek do sprecyzowania Radzie Powiatowej W-MIR. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych: 

 Zaproszenie na spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w dniu 20.10.2020 r. - 

Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Romualdowi Tańskiemu- 

Wiceprezesowi W-MIR. 

 Wyjaśnienie MRiRW w sprawie wniosku KRIR o utworzenie sanatorium KRUS w 

Supraślu.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź MRiRW na stanowisko KRIR przyjęte na posiedzeniu w dniu 09.09.2020.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo skierowane do Ministra Klimatu (z dnia. 21.08.2020 r.) w sprawie usuwania folii 

rolniczych (Pismo na wniosek Walnego Zgromadzenia W-MIR). - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 

Ad. 3 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się ze sprawami bieżącymi: 

 Przyjęto protokoły nr 12 z dnia 29 09.2020 r. i nr 13 z dnia 15.10.2020 r 

 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu tabletów wraz z oprogramowaniem dla członków 

Walnego Zgromadzenia W-MIR do kwoty 72 762 zł. brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży do miejsca zbiórki dla uczestników 

konferencji „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji” w dniu 09-10 września 2020 r. 



 Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosku do ARIMR w sprawie odbioru chryzantem 

oraz o upoważnieniu do podpisania Panią Jolantę Mackiewicz - Dyrektor biura W-MIR 

wraz z Wiceprezesem W-MIR Panem Romualdem Tańskim. 

 Następnie p. Elżbieta Nalewajko - gł. księgowa przedstawiła wykonanie budżetu 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za okres I-X 2020 roku. Omówiła poszczególne 

pozycje budżetu z podziałem na koszty i przychody. W związku ze stanem 

epidemiologicznym i panującą pandemią budżet W-MIR w niektórych pozycjach nie 

będzie mógł być zrealizowany w 100%, przykładem jest pozycja „diety członków Rad 

Powiatowych” czy „delegacje krajowe Rad Powiatowych”. Ograniczona możliwość 

spotkań członków Izby skutkuje takim stanem wykonania budżetu. Niemożność 

organizowania zaplanowanych w budżecie konferencji, wyjazdów przyczyniła się do 

wykonania budżetu w pozycji „pozostałe usługi - bieżąca działalność statutowa Izby” na 

poziomie 38,03%. Koszty stałe budżetu  tj. czynsze, usługi pocztowe, telefony, wykonane 

w budżecie na zaplanowanym poziomie, gdyż tu pandemia nie ma wpływu na ich 

realizację. Ogólnie koszty W-MIR za okres 10-ciu miesięcy wyniosły 66,67% wykonania 

w stosunku do tego co było zaplanowane. Jeśli chodzi o przychody gł. księgowa 

przedstawiła „dochody własne - 2% odpis z podatku rolnego” za okres I-X 2020 roku, 

wyniosły one 1 859 241,73 zł 86,48% wykonania budżetu, „dochody z innych źródeł” 

101,25% wykonania, natomiast „przychody finansowe” ta pozycja nie będzie wykonana, 

banki w zawiązku z panującą sytuacją obniżyły oprocentowanie lokat do zero procent. 

Ponieważ w budżecie WMIR w kosztach wystąpiły pozycje, w których nastąpiło 

przekroczenie, Zarząd skorzystał z możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w planie finansowym dotyczących bieżącej 

działalności, które to umożliwia § 2 uchwały Nr II/13/2019 Walnego Zgromadzenia 

WMIR z dnia 16 grudnia 2019 r. W związku z powyższym, w planie finansowym pozycja 

„materiały” została zwiększona o 13 000 zł, pozycja „usługi” zmniejszona o 44 345 zł, 

pozycja „wynagrodzenia” zmniejszona o 37 155 zł, pozycja „świadczenia na rzecz 

pracowników zwiększona o 7 000 zł, pozycja „zakup wyposażenia” zwiększona o 72 000 

zł, pozycja „opłaty budżetowe” zwiększona o 2 000 zł a pozycja „pozostałe koszty” 

zmniejszona o 12 500 zł. Ogółem kwota wydatków i przychodów pozostawiona została na 

poziomie planu budżetu zatwierdzonego na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 

2019 roku. 

W załączeniu - Wykonanie budżetu WMIR za okres I-X 2020 roku wraz z planowanym 

wykonaniem do 31.12.2020r. 

 

 Następnie gł. księgowa przeszła do omawiania projektu budżetu WMIR na 2021 rok 

wraz planem finansowym WMIR na rok 2021. Dochody Izby z tytułu 2% odpisu z podatku 

rolnego w 2021 roku planuje się na kwotę 2 240 000 zł, pozostałe dochody na poziomie 

93 000 zł. Ponieważ kończy się termin realizacji projektu Europe Direct, a zostały złożone 

wnioski na nową edycję prowadzenia punktów informacyjnych ED w Olsztynie i Olecku i 

rozstrzygnięcie nastąpi w 2021 roku, kwota w budżecie została zaplanowana asekuracyjnie. 

Ogółem dochody Izby planuje się w wysokości 2 336 000 zł. Wydatki roku 2021 zostały 

zaplanowane na poziomie planu budżetu na 2020 rok. Pomimo, iż trudno jest przewidzieć co 

przyniesie nowy rok projekt budżetu na 2021 rok zakłada realizację planu pracy Izby, taką 

jaka miała być miejsce gdyby pandemii nie było. Tak tez wszystkie wydatki Rad 

Powiatowych zostały zaplanowane na 5 posiedzeń w roku, Komisji 4 posiedzenia w roku, 

Walne Zgromadzenie na 4 posiedzenia w roku. Koszty stałe tj. materiały, usługi, pozostałe 

koszty ujęte w projekcie budżetu na poziomie 2020 roku z małą zwyżka inflacyjną. Ogółem 



koszty Izby w 2021 roku  planuje się na 2 336 284 zł. Zakładając nadwyżkę z lat poprzednich 

na poziomie 1 507 997 zł planowana rezerwa na koniec 2021 roku utrzymana na poziomie 

niezmiennym czyli  1 507 713 zł. Wydatki Izby roku 2021 planowane na poziomie dochodów 

roku 2021, tak aby budżet mógł się zbilansować bez wchodzenia w rezerwę już na etapie 

planowania. 

W załączeniu – Projekt budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz z planem 

finansowym na 2021 rok. 

 Omówiono zasady współpracy z W-M Związkiem Hodowców Bydła. Ustalono, że 

pracownicy biur terenowych będę służyć doraźnie pomocą po wcześniejszej konsultacji z 

panią Dyrektor biura. Ponadto, w związku z zapisami porozumienia o współpracy z W-

MZHBM podpisanego na mocy uchwały Zarządu W-MIR nr 131/2012, postanowiono 

zaprosić przedstawiciela Związku na kolejne posiedzenie Zarządu Izby. 

 Zaproszenie na II posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w dniu 06.11.2020 r. w 

trybie on-line. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 Likwidatorzy LAB -MLEK - Informacja dotycząca aktualnej sytuacji w LAB-MLEK.-

Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Gmina Braniewo - prośba o zakup pojemnika na plastikowe nakrętki. - Podjęto uchwałę o 

zakupie i przeznaczono na ten cel kwotę do 2000 zł brutto. 

 Prezydent Olsztyna- prośba o wytypowanie kandydata do składu Miejskiej Rady Rynku 

Pracy.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Elżbiety Nalewajko - księgowej biura  

W-MIR. 

 Marszałek Województwa warmińsko-Mazurskiego- odpowiedź na stanowisko w sprawie 

zakładu rehabilitacji leczniczej KRUS w Supraślu. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR – odpowiedź na pismo w sprawie gruntów w Kabikiejmach Dolnych.- Zarząd  

zapoznał się pismem. Kopię postanowiono przekazać Radzie Powiatowej W-MIR w 

powiecie olsztyńskim. 

 Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego - zaproszenie na III 

posiedzenie zespołu opiniodawczo doradczego w zakresie przygotowania uchwały w 

sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie. - Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem. 

 TVP 3-  Propozycja audycji dla rolników Warmii i Mazur.- Zarząd zapoznał  z pismem. 

 TVP 3- Zaproszenie do kontynuowania współfinansowania Rolniczego Raportu. Zarząd 

zapoznał  z pismem, w związku z sytuacją związaną z epidemią Covid postanowiono 

tymczasowo wstrzymać się ze współpracą przy realizacji programu. 

 Gmina Nowe Miasto Lubawskie - Pismo skierowane do Rady Powiatowej W-MIR  

z powiatu nowomiejskiego w sprawie dzierżawy gruntów KOWR.- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Zarząd W-MIR wsparł apel o przedłużenie moratorium na zakaz stosowania pasz 

pochodzących z roślin transgenicznych. Zakaz ten ma wejść w życie już 1 stycznia 2021 

roku. 

 Pani Dyrektor biura W- MIR omówiła zasady w przypadku wprowadzenia pracy zdalnej  

w biurze W-MIR. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie: 

 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 



 Zwrotu kosztów podróży panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR  za 

udział w spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w dniu 20.10.2020 r. w 

Parzniewie. 

 Zakupu tabletów wraz z oprogramowaniem dla członków Walnego Zgromadzenia  

W-MIR do kwoty 72 762 zł 

 Zwrotu kosztów podróży do miejsca zbiórki dla uczestników konferencji 

„Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji” w dniu 09-10.09.2020 r. 

 złożenia wniosku do ARIMR w sprawie odbioru chryzantem oraz o upoważnieniu do 

podpisania Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektor biura W-MIR wraz z Wiceprezesem W-MIR 

Panem Romualdem Tańskim. 

 Zakupu pojemnika na nakrętki i przeznaczenia na ten cel kwoty do 2000 zł brutto. 

 Oddelegowania Pani Elżbiety Nalewajko - księgowej biura W-MIR do pracy  

w Miejskiej Radzie Rynku Pracy 

 

 

 

Romuald Tański 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej                                     Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

  

 


