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Protokół nr 18/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 30 grudnia 2020 roku 

 

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

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

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

W-MIR do KRIR- zdalnie 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. 15.00  

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Wnioski z V 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 z V Walnego 

Zgromadzenia W-MIR 

 Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zwiększenie programów PROW 

dedykowanych dla rolników prowadzących produkcję roślinną, gdyż rolnicy czują się 

dyskryminowani wobec ilości programów, z których skorzystać mogą rolnicy hodujący zwierzęta. 

Wnioskodawca: Krzysztof Wiśniewski- Zarząd postanowił przygotować wystąpienie do KRIR. 

 Wystąpić do odpowiednich organów o jednolitą interpretację przepisów o ulgach w podatku 

rolnym przy trwałych inwestycjach w gospodarstwie. Niektóre Urzędy Gmin mają problem z 

jednoznacznym określeniem, czy ulga w podatku przysługuje rolnikom prowadzącym jedynie 

produkcję roślinną, czy niezbędny jest wymóg utrzymania zwierząt gospodarskich. Większość 

Urzędów Gmin stosuje się do interpretacji stanowiącej, iż ulga inwestycyjna może zostać 

zastosowana jedynie po przeprowadzonych inwestycjach dotyczących budynków inwentarski w 

gospodarstwach z produkcją zwierzęcą. Jedynie nieliczne Urzędy Gmin stosują ulgę inwestycyjną 

odnośnie trwale posadowionych silosów zbożowych (tzw. BIN-ów) dla rolników z produkcją 

zwierzęcą. Większość gmin nie udziela ulgi inwestycyjnej przy inwestycjach związanych z BIN-

ami, czy produkcja zwierzęca jest, czy jej nie ma.  Budując wiatę/garaż na maszyny rolnik z 

produkcją zwierzęcą otrzyma ulgę inwestycyjną natomiast rolnik prowadzący wyłącznie produkcję 

roślinną, po zbudowaniu identycznego budynku ulgi nie otrzyma. 
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Przepisy powinny być ujednolicone dla wszystkich rolników, nie zależnie od tego czy zajmują się 

produkcją roślinną czy zwierzęcą oraz na terenie, której gminy prowadzą swoją działalność.  

Wnioskodawca: Krzysztof Wiśniewski – Zarząd postanowił wystosować pismo do KRIR. 

 Doprowadzić do ustalenia daty ogłoszenia rozporządzenia o dopłatach do materiału siewnego 

tak, aby stawka dopłaty była określona przed rozpoczęciem terminów siewu i sadzenia roślin, do 

których stosuje się dopłaty. 

Wnioskodawcy: Puchalski Roman, Kamiński Jan, Kazaniecki Krzysztof, Wiśniewski Krzysztof. – 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił poinformować wnioskodawcę, że wniosek nie jest 

możliwy do zrealizowania. 

 Nadanie biegu wnioskowi dotyczącemu przyjmowania rolników do Kół Łowieckich oraz 

obligatoryjnego wypisywania odstrzałów do polowań indywidualnych (celem ochrony swoich 

upraw) przez Koła Łowieckie posiadające obwody łowieckie na działkach rolników, którzy 

posiadają uprawnienia myśliwskie. 

Wnioskodawca; Zbigniew Godzieba - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił ponownie 

wystąpić z pismem do Polskiego Związku Łowieckiego. 

 Wystąpić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o zbadanie, czy banki działają 

zgodnie z prawem, gdyż przy udzielanym kredycie jest wymagane wykupienie polisy 

ubezpieczeniowej. Rolnik wykupujący takie zabezpieczenie w innym miejscu dowiaduje się, że w 

Banku udzielającym kredyt weryfikacja tej polisy jest droższa od samej polisy. Rolnik kupując 

sprzęt o niedużej wartości 10 – 15 tyś., płaci składkę ubezpieczeniową w wysokości np. 100-150 zł, 

przy polisie wykupionej w firmie zewnętrznej (nie banku) wtedy banki kwestionują takie polisy, 

uznając jedynie wykupione w banku udzielającym kredyt na sprzęt i narzucają dodatkowe opłaty za 

wykonanie ekspertyzy polisy z firmy zewnętrznej w kwocie przekraczającej znacząco wartość 

składki za ubezpieczany sprzęt. Często banki biorą 4 krotne zabezpieczenie pod udzielany kredyt, 

co prawdopodobnie jest niezgodne z prawem bankowym. 

Wnioskodawca; Arkadiusz Przyłucki, Antoni Dąbrowski – Zarząd zapoznał się z wnioskiem 

postanowił wystąpić w sprawie do KRIR. 

 Wystąpić do Wód Polskich o jak najszybsze przystąpienie do przywrócenia biegu rzeki 

 „Bogumiłka”. Od lat nikt nie prowadził konserwacji i oczyszczania brzegów, co skutkuje 

zalanymi polami i podtopieniami. 

Wnioskodawca; Antoni Dąbrowski – Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Nadzoru 

Wodnego w Piszu. 
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Ad.2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad 

Powiatowych W-MIR 

- Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: szczycieńskiego, mrągowskiego 

i nidzickiego wnioskują do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie środków pozostających 

w dyspozycji Rad Powiatowych na wspólną organizację posiedzenia w dniu 17 grudnia 2020 

r. w Olsztynie. Rada w Nidzicy wnioskuje o kwotę do 200 zł, Rada w Mrągowie wnioskuje o 

kwotę do 200 zł, Rada w Szczytnie wnioskuje o kwotę do 400 zł. Środki zostaną przeznaczone 

na usługę cateringową podczas wspólnych obrad. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rad Powiatowych W-MIR z powiatów szczycieńskiego, mrągowskiego, nidzickiego. 

- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim wnioskuje do Zarządu  

W-MIR o zgodę na wydatkowanie środków pozostających w dyspozycji Rady Powiatowej w 

Nidzicy na poczet zamówienia reklamy w postaci roll-up dla Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie nidzickim do kwoty 450 zł. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie kwoty 

nieprzekraczającej 600 zł brutto ze środków będących w dyspozycji Rady, na organizację 

posiedzenia, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 roku w biurze W-MIR, w Olsztynie. 

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

olsztyńskim. 

- 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 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) na zakup statuetek pamiątkowych  

w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z okazji przejścia na emeryturę: Panu Dariuszowi 

Salamon - PIW Olecko, Panu Józefowi Żylińskiemu - WMODR Olecko, Panu Janowi 

Sidorowicz - WMODR Olecko. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

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

W-MIR o możliwość przeznaczenia kwoty 700 zł będącej w dyspozycji Rady Powiatowej na 

organizację posiedzenia rady w dniu 18 grudnia 2020 r. w Truszczynach. - Zarząd podjął 

uchwałę o rozdysponowaniu 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 wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty 

nieprzekraczającej 300 zł (trzysta złotych) na publikację w lokalnej prasie życzeń z okazji 
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zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

- 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. (opinia w 

załączeniu).  

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

MIR o wystosowanie pisma do KOWR OT w Olsztynie dot. wydania uzasadnienia do wyroku 

w sprawie Gospodarstwa Tylice.  

-Po zapoznaniu się z wnioskami Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim Zarząd 

W-MIR wyjaśnił, że w sprawie ww. gospodarstwa toczy się postępowanie sądowe, a Zarząd 

W-MIR jest na etapie rozpoznawania sprawy. W związku z powyższym wydanie rzetelnej 

opinii i realizacja wniosków będzie możliwa po dokładnym przeanalizowaniu sprawy przez 

Zarząd Izby. 

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

MIR o możliwość rozdysponowania kwoty 100 zł będącej w dyspozycji Rady Powiatowej w 

celu pokrycia kosztów zamieszczenia w Gazecie Nowomiejskiej informacji w sprawie działań 

Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczących dramatycznej sytuacji w rolnictwie. - Zarząd 

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

nowomiejskim 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca się z 

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

nieprzekraczającej 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) na zakup roll-up W-MIR na potrzeby 

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

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 

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 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) na zakup roll-up W-MIR na potrzeby 

Rady Powiatowej w powiecie gołdapskim -Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

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 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) na zakup roll-up W-MIR na potrzeby 
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Rady Powiatowej w powiecie oleckim. Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim na wniosek Pana Janusza Sęka, zwraca się z prośbą 

do Zarządu Izby o interwencję w sprawie niesprawiedliwej oceny i płacy za płody rolne (zboża, 

rzepak itp.). Potrąca się za brak nawet 0,1% jakiegoś parametru, a nie dopłaca się za nadwyżkę 

nawet powyżej 1 %. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo do KRIR 

z prośbą o podjęcie działań, aby jakość oceny płodów rolnych nie była badana i zależna od 

podmiotów skupujących. 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim na wniosek Pana Janusza Sęka, zwraca się z prośbą 

do Zarządu Izby o interwencję w sprawie nachodzenia pracowników zakładu energetycznego i 

przymuszania rolników do ustalania służebności przesyłu. – Zarząd postanowił skierować 

wniosek do rozpoznania radcy prawnemu W-MIR. 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim na wniosek Pana Janusza Sęka, zwraca się z prośbą 

do Zarządu Izby o interwencję w sprawie zniesienia zakazu stosowania środków ochrony roślin 

na roślinach bobowatych zgłoszonych w ramach elementów proekologicznych (EFA) dla 

uzyskania płatności za zazielenienie w dopłatach bezpośrednich. - Zarząd postanowił 

przygotować wystąpienie do KRIR. 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

bartoszyckim, kętrzyńskim i lidzbarskim na wniosek Pana Janusza Sęka, zwraca się z prośbą 

do Zarządu Izby o interwencję w sprawie terminu wiosennego stosowania azotu. Pierwsze 

(startowe) nawożenie azotem powinno być uzależnione od przebiegu pogody a nie być 

sztywnym terminem ustalonym dla całego kraju. - Zarząd postanowił przygotować wystąpienie 

do KRIR. 

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

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

nieprzekraczającej 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych 00/100) na zakup roll-upa, na potrzeby 

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

powiecie giżyckim. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty 
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nieprzekraczającej 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych 00/100) na zakup roll -upa, na potrzeby 

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

powiecie węgorzewskim. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się z 

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

nieprzekraczającej 260 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100) na zakup roll- upa i banera, 

na potrzeby Rady. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie piskim. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o wystąpienie do Urzędu 

Marszałkowskiego w sprawie zapewnienia mieszkańcom gminy Jeziorany dostępu do 

internetu. W sołectwach Krokowo i Derc mieszkańcy mają ogromny problem z dostępem do 

internetu. Istniejąca tam linia kablowa niestety ma tak słabą moc przesyłu, że mieszkańcy mają 

problem z załatwieniem podstawowych czynności jak odbiór poczty elektronicznej, czy 

przelew bankowy. Z kolei poprzez ukształtowanie terenu sieci komórkowe również mają 

niezwykle słaby zasięg tak, że istnieje problem z połączeniami telefonicznymi, a tym samym 

połączeniem z internetem. W sytuacji pandemii i dodatkowego większego zapotrzebowania na 

internet mieszkańcy obszarów wiejskich mają ogromny problem z normalnym 

funkcjonowaniem. Wielu mieszkańców, w tym młodzież i dzieci są wykluczone społecznie, nie 

mogą w płynny sposób korzystać z zajęć lekcyjnych online. Zdaniem członków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim niedopuszczalne jest, aby w XXI wieku 

mieszkańcy obszarów wiejskich nie mieli swobodnego dostępu do działającego internetu. 

Członkowie Rady z Gminy Jeziorany proponują, aby poprowadzić przez gminę  

i wspomniane sołectwa nowe przyłącze kablowe, spełniające aktualne standardy przesyłu lub 

postawić w obrębie tych sołectw przekaźnik naziemny, zapewniający zasięg oraz 

bezproblemowe połączenia telefoniczne i internetowe. Mając powyższe na uwadze Rada 

Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim wnioskuje o wystąpienie do stosownych instytucji 

w celu podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

mieszkańców gminy Jeziorany, ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Krokowo i Derc.- 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił przekazać wcześniejszą korespondencję w 

sprawie dostępu do sieci szerokopasmowej Radzie i wystąpić z zapytaniem do Urzędu 

Marszałkowskiego, czy planowana inwestycja szerokopasmowego Internetu obejmie 

wspomniany we wniosku teren. 
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Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie ze środków 

będących w dyspozycji Rady kwoty nieprzekraczającej 180 zł brutto na zakup rollupu na 

potrzeby Rady, a także kwoty nie przekraczającej 550 zł brutto na zakup ramek formatu A4, 

przeznaczonych na potrzeby Rady. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim, 

zwraca się do Zarządu W-MIR o dofinansowanie w kwocie 200,00 zł z puli środków 

przeznaczonych na statutową działalność Rady na zakup roll-upa Rady Powiatowej 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim. - Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim, zwraca 

się do Zarządu W-MIR o dofinansowanie w kwocie 200,00 zł z puli środków przeznaczonych 

na statutową działalność Rady na zakup roll-upa Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim. -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim, zwraca 

się do Zarządu W-MIR o dofinansowanie w kwocie 200,00 zł z puli środków przeznaczonych 

na statutową działalność Rady na zakup roll-upa Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

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

przekazanie wsparcia finansowego w kwocie 4 tys. zł oraz wsparcia rzeczowego  rolnika z 

gminy Kurzętnik, powiat nowomiejski   

W dniu 28.12.2020 r. w godzinach wieczornych pożar strawił gospodarstwo rolne. W wyniku 

pożaru rolnik stracił słomę, około 100 ton zboża, część zwierząt inwentarskich, a przede 

wszystkim kluczowe budynki gospodarcze. Gospodarstwo rolne utrzymuje się ze sprzedaży 

trzody chlewnej, marginalną produkcją jest produkcja bydła opasowego. W związku z 

powyższym Rada Powiatowa zwraca się z prośbą o przekazanie wsparcia finansowego i 

rzeczowego poszkodowanemu rolnikowi. Potrzebna jest słoma, siano, zboże na paszę dla 

pozostałych zwierząt. Trudną sytuację rolnika potęgują utrzymujące się ostatnio niskie ceny 

żywca. – Zarząd postanowił przygotować stosowną uchwałę na Walne Zgromadzenie W-MIR 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozpoznanie sprawy braku 
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umożliwienia dzierżawy około 30 ha położonych w okolicach Tomaszkowa w gminie 

Stawiguda, w powiecie olsztyńskim. Grunty te leżą odłogiem. Z informacji uzyskanych przez 

pana Marka Popisa członka Rady z gminy Stawiguda wynika, że grunty te są wyłączone z 

przeznaczenia do dzierżawy, ponieważ zostały zablokowane przez centralę KOWR. –Mając na 

uwadze, że grunty te mogłyby zostać wydzierżawione zainteresowanym rolnikom Rada zwraca 

się z wnioskiem o rozpoznanie tej sprawy przez Zarząd w KOWR.- Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem, postanowił zrobić rozeznanie na temat zapotrzebowania na grunty i wystąpić ze 

stosownym pismem do KOWR. 

     Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim 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 elbląskim w dniu 21.12.2020 r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

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

Izb Rolniczych: 

- Informacja dot. ogłoszenia przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i 

młodzieży - Organizacja wypoczynku zimowego w formie półkolonii dla dzieci w 2021 roku. 

- Zarząd zapoznał się z informacją. 

-Pismo do Ministra Rolnictwa w sprawie zmian w dofinansowaniu zakupu komputerów dla 

dzieci rolników ( Pismo na wniosek W-MIR). - Zarząd zapoznał się z informacją. 

- Projekt planu Strategicznego dla WPR. - Zarząd postanowił zapoznać się z planem i 

wystosować uwagi. 

 

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

- Przyjęto protokół nr 15 z dnia 19.11.2020 r. nr 16 z dnia 30.11. 2020 r. i nr 17 z dnia 

07.12.2020 r. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu kalendarzy jednodzielnych w kwocie 

5830,20 zł brutto. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Walnego Zgromadzenia w kwocie 

4911,97zł (z czego 850 zł wpł.wł.) 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów remontu samochodu służbowego Skoda Octavia 

– rozrusznik, zacisk hamulcowy w kwocie 1 477 zł brutto. 
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- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku artykuł – życzeń w Gazecie Olsztyńskiej 

w kwocie 614.83 zł brutto. 

- Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo W-MIR dotyczące likwidacji 

pracowni Oceny Nasion w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Główny Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa- odpowiedź w sprawie likwidacji 

pracowni Oceny Nasion w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Interpelacja Posła Zbigniewa Ziejewskiego w sprawie likwidacji Pracowni Oceny Nasion w 

Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Poseł Iwona Arent - odpowiedź z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 

sprawie likwidacji Pracowni Oceny Nasion w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Poseł Jerzy Małecki- Pismo w sprawie likwidacji pracowni Oceny nasion w Olsztynie. – 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- KOWR- Program restrukturyzacji Gospodarstwa Szwarcenowo i Gospodarstwa Tylice – 

prośba o opinię. - Zarząd podjął decyzję, że opinia zostanie wydana w momencie faktycznego 

przejęcia przez KOWR gruntów pochodzących z Gospodarstwa Szwarcenowo i Tylice. 

- KOWR –Dyrekcja Generalna - odpowiedź na pismo z dnia 25.11.2020 r. w sprawie 

współpracy z OT KOWR w Olsztynie w zakresie występowania na danym terenie popytu na 

grunty rolne. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

-KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie - prośba o przedstawienie informacji w sprawie 

popytu na grunty rolne w województwie.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił w celu 

wydania opinii przygotować wystąpienie do KOWR  z zapytaniem, jakimi gruntami i jakiej 

klasy dysponuje KOWR w 2021 r.. 

- Pismo rolnika- Pismo w sprawie przeprowadzenia przetargu ograniczonego na działki 

położne w Popiołach.- Zarząd zapoznał się z pismem, sprawa została wyjaśniona. 

-Pismo rolnika z powiatu mrągowskiego- prośba o pomoc w negocjacjach z KOWR. – Zarząd 

zapoznał się z pismem, postanowił udzielić w wsparcia w postaci porad prawnych. 

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku – 

informacja o planowanej w drugim kwartale 2021 r. kontroli pomiaru hałasu emitowanego ze 

strzelnicy w Gaudynkach. – Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź została przesłana 

wnioskodawcy. 

- Pismo radnych gminy Wydminy w sprawie podatku rolnego. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Wójt Gminy Wydminy - Prośba o informacje w związku z prośbą o obniżenie podatku 

rolnego. – Zarząd zapoznał się z pismem. Przygotował w sprawie stosowną odpowiedź. 
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- Rolnik z powiatu ełckiego - Prośba o interwencję w sprawie przeprowadzania zwierząt.- 

Zarząd przekazał pismo do rozpoznania radcy prawnemu W-MIR. 

- Informacja o XXII sesji Sejmiku Województwa w dniu 29.12.2020. - Zarząd zapoznał się z 

informacją. 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - decyzja w sprawie bobrów europejskich. – 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Rolnik z gminy Janowo - Prośba o wsparcie w zakupie gruntów rolnych.- Zarząd zapoznał się 

z pismem, sprawa została wyjaśniona. 

- Rolnik z Gminy Dąbrówno- Prośba o wsparcie w sprawie drogi gminnej- Zarząd postanowił 

przekazać pismo do rozpoznania radcy prawnemu W-MIR. 

- Gratulacje otrzymane w związku z wyborem Prezesa, Wiceprezesa i Członka Zarządu  

W-MIR. – Zarząd zapoznał się z gratulacjami. 

-Postanowiono przygotować wystąpienie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  

o zlikwidowanie strefy niebieskiej w powiecie bartoszyckim. Pismo skierować do wiadomości 

Komisarza Wojciechowskiego. 

-Postanowiono przygotować wystąpienie do KRIR, aby przy pomocy dla producentów świń na 

wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF nie odliczać pomocy dla producentów 

trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19. 

- Postanowiono przygotować wystąpienie do KRIR, aby przedłużyć program producentów świń 

na wyrównanie utraconych dochodów w związku z ASF za IV kwartał 2020 r. 

- W posiedzeniu Zarządu uczestniczył rolnik z powiatu nowomiejskiego, który przedstawił 

Zarządowi Izby działania związane z przedłużeniem umowy dzierżawy nieruchomości rolnych 

od KOWR. Wyjaśnił, na jakim etapie są procedury. Poinformował o sprawach skierowanych 

na drogę sądową.  Poprosił Zarząd Izby o podtrzymanie wcześniej wydanej opinii w sprawie 

przedłużenia umowy dzierżawy gospodarstwa Szwarcenowo. Zarząd Izby po zapoznaniu się  

z wyjaśnieniami postanowił podtrzymać swoją decyzję w sprawie dzierżawy gruntów rolnych, 

ponadto w sprawie pozostałych gruntów postanowił wydać opinię po dokładnym 

przeanalizowaniu sprawy. 

- Podczas posiedzenia Zarządu omówiono propozycję projektu budżetu na rok 2021, który 

zostanie przedstawiony Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR na najbliższe posiedzenie 

Walnego Zgromadzenie.   

-Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR przedstawił Zarządowi Izby aktualną 

sytuację związaną z likwidacją spółki LAB -MLEK                                                                    
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Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:  

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim  

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim 

-Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

-  Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim. 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim. 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

-  Pokrycia kosztów zakupu kalendarzy jednodzielnych w kwocie 5 830,20 zł 

 - Pokrycia kosztów organizacji Walnego Zgromadzenia w kwocie 4 911,97 zł  

- Pokrycia kosztów remontu samochodu służbowego Skoda Octavia – rozrusznik, zacisk 

hamulcowy w kwocie 1 477 zł brutto. 

- Pokrycia kosztów druku artykułu – życzeń w Gazecie Olsztyńskiej w kwocie 614.83 zł brutto. 

 

Romuald Tański 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                     Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

  

 

 


