
1 
 

Protokół nr 24/2021 r. 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia  29 grudnia  2021 roku 

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

- Wiceprezes W-MIR, 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 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. Podsumowanie IX Walnego Zgromadzenia W-MIR 

2.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 IX Walnego 

Zgromadzenia W-MIR  podjęte podczas posiedzenia w dniu 17.12.2021 r. 

         Wnioskujemy o wystąpienie do Prezesa GUS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi o przekazanie metodologii wyliczania dochodu z 1 ha. W 2020 roku dochód z 1 ha wyniósł 

3 819 zł. Zdaniem wnioskodawcy dochód jest zbyt wysoki i nie jest zgodny z rzeczywistością. 

Zbyt wysoki dochód uniemożliwia między innymi dzieciom rolników skorzystanie z szeroko 

rozumianej pomocy społecznej: np. stypendium.  

Wnioskodawca: Arkadiusz Przyłucki 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i postanowił przygotować pismo do Prezesa GUS z zapytaniem 

o metodologię wyliczania dochodu z 1 ha. Po otrzymaniu odpowiedzi Zarząd podejmie kolejne 

działania. 

 Wnioskujemy o powołanie „grupy” rzeczoznawców będących członkami Izby Rolniczej, 

nie powiązanych z kołami łowieckimi, do występowania w imieniu Izby w szacowaniach szkód 

łowieckich u rolników. Oczekiwane są osoby, które będą dyspozycyjne zawsze kiedy będzie to 

konieczne oraz zapewnienie takiej ilości rzeczoznawców aby obsłużyć każdą sprawę. Niezbędne 

jest, aby osoby te miały takie same uprawnienia jak występujący inni rzeczoznawcy ds. szkód 

łowieckich. Występujący w województwie rzeczoznawcy są angażowani przez koła łowieckie i 
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nadleśnictwa w trybie odwołań i są powiązani przez różne wspólne sprawy, np. są członkami kół 

łowieckich lub innych instytucji będących stroną w sprawie dotyczącą szacowania szkód 

łowieckich w gospodarstwach rolnych. Stąd wniosek o utworzenie „grupy” rzeczoznawców z 

Izby Rolniczej jest uzasadniony i konieczny, gdyż zabezpieczałby interesy rolników w sprawach 

z kołami łowieckimi.   

Wnioskodawcy: Leszek Sargalski, Roman Puchalski, Urszula Suchocka, Zofia Stankiewicz, 

Agnieszka Kobryń, Ewa Kasprowicz, Arkadiusz Przyłucki, Józef Pich, Agata Tyc, Adam 

Woźniel.  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i  postanowił przygotować  pismo w sprawie zmian do ustawy 

„Prawo łowieckie”, o wprowadzenie  komisji składających się z niezależnych rzeczoznawców 

szacujących szkody. Postanowiono także na kolejne posiedzenie zaprosić dyrektora Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych, w celu omówienia sposobu szacowania  szkód w trybie 

odwoławczym przez nadleśnictwa. Postanowiono wystąpić do RDLP o informację w sprawie 

ilości decyzji podtrzymujących i zmieniających wcześniej oszacowane straty. Ponadto 

postanowiono przygotować ulotkę z instrukcją szacowania szkód w trybie odwoławczym dla 

przedstawicieli Izby Rolniczej. 

   Wnioskujemy o udzielenie pomocy gospodarstwom, które zostały zmuszone ze względu na 

ASF do likwidacji stada. Pomoc miałaby być udzielana do czasu ponownego uruchomienia 

produkcji.  

Wnioskodawca: Leszek Sargalski 

Po szerokim omówieniu zgłoszonego wniosku Zarząd W-MIR postanowił udzielić wnioskującemu 

informacji i przygotować pismo o możliwych formach wsparcia dla gospodarstw, które były 

zmuszone do likwidacji stada w związku z ASF. 

 Wnioskujemy o przyjęcie stanowiska wobec zamiarów przedstawianych przez Rząd  

i zakładających zróżnicowane podejście do płatności bezpośrednich dla producentów rolnych o 

wielkości gospodarstwa do 50 ha i gospodarstw większych od 50 ha.  

Wnioskodawca: Roman Puchalski. 

Zarząd W-MIR postanowił wystosować w sprawie pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 Wnioskujemy o znowelizowanie Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w zakresie zmiany 

zasad sprzedaży ziemi przez licytacje komornicze. Obecnie nie występują ograniczenia przy 

sprzedaży ziemi od komornika. Wnioskujemy o wprowadzenie takich samych zasad sprzedaży 

ziemi na licytacjach komorniczych, jakie dotyczą sprzedaży ziemi przez KOWR.  

Wnioskujący: Urszula Suchocka, Wojciech Szypulski.  
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Zarząd W-MIR omówił wniosek, w związku z tym, że każda sprawa jest indywidualna  przekazał 

wniosek do przeanalizowania radcy prawnemu W-MIR. 

 

 

Ad. 2  W kolejnym punkcie Zarząd omówił wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR: 

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

W-MIR o możliwość rozdysponowania kwoty 1200 zł będącej  w dyspozycji Rady 

Powiatowej na  organizację posiedzenia (wynajem sali, serwis kawowy), które odbędzie się w 

dniu 13 grudnia 2021 r. w Nowym Mieście Lubawskim. – Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków będących w dyspozycji 

Rady  kwoty nie przekraczającej 400 zł (czterysta złotych 00/100) w celu organizacji 

wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: piskiego, giżyckiego, 

węgorzewskiego i oleckiego (wynajem sali + serwis kawowy). Posiedzenie odbędzie się 09 

grudnia 2021 r. w Olecku -  osiedle Siejnik. - 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 będących w dyspozycji Rady  kwoty 

nie przekraczającej 400 zł (czterysta złotych 00/100) w celu organizacji wspólnego 

posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: piskiego, giżyckiego, węgorzewskiego i 

oleckiego (wynajem sali + serwis kawowy). Posiedzenie odbędzie się 09 grudnia 2021 r. w 

Olecku - osiedle Siejnik. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie piskim. 

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

z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków będących w dyspozycji Rady  

kwoty nie przekraczającej 400 zł (czterysta złotych 00/100) w celu organizacji wspólnego 

posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: giżyckiego, piskiego, węgorzewskiego i 

oleckiego (wynajem sali + serwis kawowy). Posiedzenie odbędzie się 09 grudnia 2021 r. w 

Olecku - osiedle Siejnik. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim. 

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

prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 1600 zł 

(tysiąc sześćset złotych) ze środków pozostających w dyspozycji Rady na organizację 
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(wynajem sali i serwis kawowy) posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim, 

które odbędzie się 10 grudnia 2021 r. w Prostkach. - Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim 

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

prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 500 zł 

(pięćset złotych) ze środków pozostających w dyspozycji Rady na organizację (wynajem sali i 

serwis kawowy) wspólnego posiedzenia Rad powiatowych W-MIR w powiatach giżyckim, 

oleckim, piskim i węgorzewskim, które odbędzie się 9 grudnia 2021 r. w Olecku. -  Zarząd 

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

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 

się z prośbą o zgodę na wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 830 zł (osiemset trzydzieści 

złotych) ze środków pozostających w dyspozycji Rady na zakup materiałów pomocniczych 

(teczek) dla członków Rady Powiatowej W-MIR 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 zgodę na wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 500 zł 

(pięćset złotych) ze środków pozostających w dyspozycji Rady na publikację życzeń 

Bożonarodzeniowych w lokalnej prasie.-  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków będących w dyspozycji 

Rady  kwoty nie przekraczającej 550 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) w celu publikacji życzeń 

Bożonarodzeniowych. Życzenia zostaną opublikowane na pierwszej stronie Węgorzewskiego 

Tygodnika oraz umieszczony zostanie post na facebooku.-  Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim na wniosek pana Jarosława Deneka 

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o złożenie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie ustalenia definicji gospodarstwa niekomercyjnego dla hodowców trzody 

chlewnej. Ustalenie definicji gospodarstwa niekomercyjnego umożliwi zniesienie po 3 

miesiącach strefy czerwonej (strefa III), a nie po 12-tu miesiącach. Przepisy UE dopuszczają 

taką możliwość, lecz w Polsce brak jest rozporządzenia, które by definiowało gospodarstwo 

niekomercyjne.- Zarząd postanowił przekazać wniosek do sprawdzenia pracownikowi 

merytorycznemu W-MIR, w przypadku braku definicji  zostanie przygotowane stosowne 

wystąpienie. 
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 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim na wniosek pana Zbigniewa Mamryk 

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o złożenie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie ustalenia definicji małego i średniego gospodarstwa, dla  których mają być 

przyznawane większe dopłaty z Programu Polski Ład dla Wsi i Rolnictwa. - Zarząd zapoznał się 

z wnioskiem, uznał wniosek za nieaktualny. 

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

MIR o wystosowanie pisma do MRiRW  w sprawie uwzględnienia następujących wniosków.  

W odniesieniu do propozycji MRiRW w sprawie uruchomienia pomocy dla hodowców 

utrzymujących lochy zauważono, że zasady programu nie biorą pod uwagę gospodarstw rolnych, 

w których wystąpiło ognisko i doszło do likwidacji stad, co powoduje, że w wypadku wznowienia 

produkcji trzody chlewnej przede wszystkim  w zakresie loch w okresie referencyjnym nie będzie 

urodzeń pomimo zakupu loch. Proponuje się, aby w takich przypadkach brany był pod uwagę 

okres historyczny dla gospodarstwa wskazujący urodzenia z okresu 6 miesięcy poprzedzających 

dzień likwidacji stada przy jednoczesnym zobowiązaniu np. 3 letnim do prowadzenia produkcji w 

tym zakresie. Obecnie program zakłada, że z pomocy mogą jedynie skorzystać rolnicy, którzy 

utrzymywali lochy i produkowali prosięta urodzone w gospodarstwie rolnym w okresie od 15 

listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.  

Ponadto, wsparcie w wysokości 1000 zł powinno być wypłacane do loch niezależnie od 

narzuconego wymogu minimum urodzeń 10 sztuk prosiąt. Zdaniem samorządu rolniczego nie 

można wyznaczać konkretnej liczby urodzeń prosiąt, ponieważ wyproszenia loch mogą znacznie 

się różnić i wynikać z różnych przyczyn niezależnych od hodowcy, które decydują o liczebności 

urodzeń poniżej czy powyżej 10 sztuk.   

W ramach programu wyrównanie obniżonego dochodu z tytułu ASF należy dokonać modyfikacji 

zasad, tj. należy wprowadzić zapisy wskazujące na formę ryczałtową wyrównania  w postaci np. 

tucznik 200 zł , prosiak 80 zł, warchlak 120 zł, co wyeliminuje korzystanie z dokumentacji 

rachunkowej oraz wyodrębni cykl zamknięty od otwartego produkcji świń. Poza tym, należy 

wprowadzić w rozporządzeniu współczynnik redukcji który np. w wypadku posiadania budżetu 

krajowego w kwocie 150 mln i jego przekroczenia doprowadzałoby do proporcjonalnego 

zmniejszenia stawki, a w wypadku braku wykorzystania środków stawka by wzrastała. Powyższe 

ułatwi proces składania, obsługi i weryfikacji wniosków. Ponadto, Rada Powiatowa wnioskuje o 

uruchomienie pomocy dla hodowców prosiąt i warchlaków, którzy w sytuacji wystąpienia stref 

ASF zostali zmuszeni do przestoju i w konsekwencji do sprzedaży tucznika.   

Natomiast w sytuacji przejęcia przez młodych rolników gospodarstw rolnych od rodziców  wraz z 

produkcją trzody chlewnej, należy uwzględnić możliwość skorzystania z pomocy na wyrównanie 
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kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń wynikającego ze sprzedaży świń 

pochodzących z gospodarstwach znajdujących się na obszarach objętych restrykcjami w związku 

ze zwalczaniem ASF, przez tych rolników w oparciu o historię prowadzonej produkcji trzody 

chlewnej przez ojca młodego rolnika, pod warunkiem kontynuacji hodowli świń.   

- Po szerokim omówieniu zgłoszonego wniosku Zarząd W-MIR postanowił udzielić wnioskującemu 

informacji i przygotować pismo o możliwych formach wsparcia dla gospodarstw utrzymujących 

trzodę. 

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

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 740 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej  W-MIR na wynajęcie sali + serwis kawowy na wspólne posiedzenie  Rad 

Powiatowych W-MIR w powiecie elbląskim, braniewskim, ostródzkim i lidzbarskim  w  

Zastawnie gm. Młynary w dniu 28.12.2021r. - 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 400 zł ze środków będących w 

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

Powiatowych W-MIR w powiecie elbląskim, braniewskim, ostródzkim i lidzbarskim   

w  Zastawnie gm. Młynary w dniu 28.12.2021r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

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

W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących  

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

Powiatowych W-MIR w powiecie elbląskim, braniewskim, ostródzkim i lidzbarskim   

w  Zastawnie gm. Młynary w dniu 28.12.2021r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o 

wyrażenie zgody  dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 200 zł pozostających w 

dyspozycji Rady na poczet zakupu wiązanki kwiatów w związku ze śmiercią byłego 

dyrektora biura W-MIR.   Przedstawiciele Rady Powiatowej w powiecie szczycieńskim 

wezmą udział w oficjalnych uroczystościach pogrzebowych, które odbędą się 18 grudnia 

2021 r. w Olsztynie.   Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca 

się z prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie do 1000,00 zł z puli środków 
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przeznaczonych na statutową działalność Rady. Środki są niezbędne na wynajem sali i serwis 

kawowy w ramach organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych: bartoszyckiej, 

kętrzyńskiej i lidzbarskiej  w dniu 10 grudnia 2021 roku w „Zacisze Mazury” Filipówka 8a, 

11-400 Kętrzyn. -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca 

się z prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie do 700,00 zł z puli środków 

przeznaczonych na statutową działalność Rady. Środki są niezbędne na wynajem sali i serwis 

kawowy w ramach organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych: lidzbarskiej, 

elbląskiej i braniewskiej  w dniu 28 grudnia 2021 roku w  Gospodarstwie Agroturystycznym 

,,Vitalis” Zastawno 37,   14-420 Młynary. - 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 dofinansowanie w kwocie do 2000,00 zł z puli 

środków przeznaczonych na statutową działalność Rady. Środki są niezbędne na wynajem 

sali i serwis kawowy w ramach organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych: 

bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej  w dniu 10 grudnia 2021 roku w „Zacisze Mazury” 

Filipówka 8a, 11-400 Kętrzyn.  - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim 

zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie do 1050,00 zł z puli 

środków przeznaczonych na statutową działalność Rady. Środki są niezbędne na wynajem 

sali i serwis kawowy w ramach organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych: 

bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej  w dniu 10 grudnia 2021 roku w „Zacisze Mazury” 

Filipówka 8a, 11-400 Kętrzyn.  - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Zaproszenia na posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR 

 Zaproszenie na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiecie  w 

dniu 28.12.2021 r. w Zastawnie – W posiedzeniu uczestniczył Pan Romuald Tański – 

Prezes W-MIR. 

Ad. 3 W kolejnym punkcie omówiono pisma z KRIR 

 Zaproszenie na spotkanie Prezesów Izb Rolniczych w dniu 04.01.2022 r. w sprawie projektu 

ustawy o izbach rolniczych. – Na spotkanie oddelegowano Pana Romualda Tańskiego- Prezesa 

W-MIR. Podjęto stosowną uchwałę. 
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 Zaproszenie na spotkanie dyrektorów wojewódzkich izb rolniczych w dniach 27 - 28 stycznia 

2022 r.- Na spotkanie oddelegowano Panią Jolantę Mackiewicz- dyrektor biura W-MIR. Podjęto 

stosowną uchwałę. 

 Zaproszenie na konferencję pn. „Szanse i zagrożenia związane ze Wspólną Polityką Rolną na 

lata 2023-2027”, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r w Warszawie. -  Na konferencję 

oddelegowano Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR. 

 Pismo w sprawie  organizacji zimowiska dla dzieci rolników.- Zarząd W-MIR podjął uchwałę o 

współorganizacji z KRIR zimowiska w dniach 25.01-01.02.2022 r. w Białym Dunajcu. 

 Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na pismo w sprawie zniesienia moratorium na 

odstrzał łosi.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące 

 Przyjęto protokół nr 23/12 z posiedzenia Zarządu z dnia 01.12.2021 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 427/2021 dot. pokrycia kosztów organizacji 

operacji pt.” Festiwalu kultur  - Warmia, Mazury, Powiśle” zmiana dotyczy kwoty refundacji w 

uchwale jest 43 649,83 zł brutto, powinno być 41 771,99 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji dla Pana Ryszarda Wrońskiego 

– wieloletniego Członka Samorządu Rolniczego z powodu śmierci żony w kwocie 525, 04 zł 

brutto oraz pokrycia kosztów druku kondolencji i zakupu wiązanki okolicznościowej w związku 

ze śmiercią Jacka Kuczajowskiego - wieloletniego Dyrektora W-MIR w kwocie 925, 04 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów konferencji  Europejska Akademia Kobiet 

Wiejskich, która odbyła się w dniach 23-24.11.2021 r. w kwocie  33181,9 zł brutto ( z tego 6622 

zł brutto wpłaty izb rolniczych, 26559,90- koszt Izby). 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu fotela biurowego do OT biura W-MIR  

w Olecko w kwocie 489 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Komisji Budżetowej  

i Komisji Rewizyjnej w dniu 01.12.2021 r. w kwocie 280 zł brutto (usługa cateringowa). 

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

w kwocie  5294, 95 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu kalendarzy wiszących  i książkowych w 

kwocie 8593, 76 zł brutto. 

 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów dekoracji świątecznych do biura W-MIR 3567 zł 

brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie współpracy z Telewizją Polską S.A. przy produkcji i emisji audycji 

telewizyjnej „ Rolniczy Raport” 
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 TV Kopernik – propozycja umowy współpracy na 2022 r. – Postanowiono przeanalizować 

propozycję umowy. 

 TV Kopernik- Zaproszenie do udziału w programie „Kierunek Sukces”. – Do udziału w 

programie postanowiono oddelegować Pana Marka Kuźniewskiego – Wiceprezesa W-MIR. 

 Główny Inspektorat Weterynarii – Odpowiedź na pismo w sprawie zniesienia obszaru objętego 

ograniczeniami III w powiecie działdowskim (Odpowiedź na wniosek R.P W-MIR w powiecie 

działdowskim).- Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź przesłano wnioskodawcy. 

 W-MODR w Olsztynie - Informacja o planach zakupu stacji meteorologicznych i zaproszenie do 

wzięcia udziału w realizacji stworzenia siei stacji (prośba o wytypowanie dwóch lokalizacji w 

każdym powiecie). – Postanowiono wystosować pismo z prośbą o wskazanie lokalizacji do 

Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR. 

 ARiMR-  Odpowiedź na pismo dotyczące doliczenia do okresu referencyjnego wcześniejszej 

pomocy COVID-owej wypłacanej przez ARiMR do świń. – Zarząd zapoznał się z odpowiedzią. 

Postanowiono ponownie skierować pismo przygotowane w oparciu o decyzje wydawane przez 

ARiMR. 

 Ministerstwo Klimatu – odpowiedź na pismo w sprawie zagospodarowania odpadów  

(wniosek Walnego Zgromadzenia W-MIR ).- Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź przesłano 

wnioskodawcy. 

 Informacja o XXXIII sesji sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 

28.12.2021 r. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Prośba o podjęcie działań i pomocy dla młodych rolników w związku z  trudną sytuacją dla 

dzierżawców ziem rolnych. – Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowił udzielić odpowiedzi 

rolnikowi na piśmie. 

 Główny Inspektor Weterynarii - Odpowiedź na pismo w sprawie wydłużenia terminu na 

spełnianie wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia Komisji. – Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

 Ministerstwo Finansów - Odpowiedź w sprawie zniesienia moratorium na odstrzał łosi  oraz 

zmiany przepisów celem usprawnienia wypłat odszkodowań za szkody powodowane przez łosie. – 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków W-MROT dnia 14 stycznia 2021 r. w Olsztynie. – 

Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą do udziału została oddelegowana Pani Zofia Stankiewicz- 

Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 
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 Prośba o wsparcie finansowe w sprawie „Kolekcja Zabytków Ruchomych”. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. Postanowił nie udzielać wsparcia, gdyż nie mieści się ono w zadaniach 

statutowych W-MIR. 

 Związek Banków Polskich- zaproszenie na spotkanie w sprawie finansowania rolnictwa w 

dniu 29.12.021 r. o godz. 11.00. Spotkanie online. – W spotkaniu uczestniczył pracownik biura  

W-MIR. 

 Dyrektor biura W-MIR Pani Jolanta Mackiewicz, w związku z zapytaniami od 

Przewodniczących Rad Powiatowych zapytała o możliwość przygotowania  kart świątecznych 

specjalnie dedykowanych dla W-MIR. – Zarząd wyraził zgodę na realizację. 

 Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników biura Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami 

wydatków ujętych w planie finansowym dotyczącym bieżącej działalności w 2021r. Postanawiano 

dokonać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych  w planie finansowym 

dotyczącym bieżącej działalności w następujący sposób: 

    1. Z pozycji II „Usługi” pkt 1 „Transport” przesuwa się kwotę 2.700 zł do pozycji II „Usługi” 

pkt 5 „Czynsze - biura terenowe” kwotę 1.500 zł, do pozycji II „Usługi” pkt 5 „Biuro w 

Olsztynie (Towarowa)” kwotę 700 zł oraz do pozycji II „Usługi” pkt. 6 „Ogłoszenia” kwotę 

500 zł. 

  2. Z pozycji III „Wynagrodzenia” pkt 2 „Diety członków Rad Powiatowych” przesuwa się do 

pozycji III „Wynagrodzenia” pkt 2 „Diety komisji” kwotę 100 zł. 

   3. Z pozycji VII ”Pozostałe koszty” pkt 1 „Koszty podróży służbowych pracowników - Delegacje 

krajowe” przesuwa się do pozycji VII ”Pozostałe koszty” pkt 6 „Nagrody, konkursy – bieżąca 

działalność statutowa Izby” kwotę 100 zł. 

  Postanowiono przygotować wystąpienie w sprawie dofinansowania z tarczy antykryzysowej 

dopłaty do zakupu nawozów od 01.10.2021 r. do końca czerwca 2022 r. 

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 
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 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

  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 ostródzkim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

  Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Oddelegowania Prezesa W-MIR Pana Romualda Tańskiego  w dniu 04.01.2022 r. do 

Warszawy na spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w sprawie projektu ustawy o 

izbach rolniczych. 

 Oddelegowania Dyrektora Biura W-MIR  do udziału w spotkaniu dyrektorów wojewódzkich 

izb rolniczych w dniach 27- 28 stycznia 2022 r. do Warszawy. 

 Oddelegowania Prezesa W-MIR Pana Romualda Tańskiego  na konferencję pn. „Szanse i 

zagrożenia związane ze Wspólną Polityką Rolną na lata 2023-2027”, która odbędzie się w dniu 

21 stycznia 2022 r w Warszawie.  

 Współorganizacji wypoczynku zimowego dla dzieci rolników z województwa warmińsko-

mazurskiego. 

 Zmiany uchwały nr 427/2021 dot. pokrycia kosztów organizacji operacji pt.” Festiwalu kultur  

- Warmia, Mazury, Powiśle” zmiana dotyczy kwoty refundacji w uchwale jest 43 649,83 zł 

brutto, powinno być 41 771,99 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów druku kondolencji dla Pana Ryszarda Wrońskiego – wieloletniego Członka 

Samorządu Rolniczego z powodu śmierci żony w kwocie 525, 04 zł brutto oraz pokrycia kosztów 

druku kondolencji i zakupu wiązanki okolicznościowej w związku ze śmiercią Jacka 

Kuczajowskiego - wieloletniego dyrektora biura W-MIR w kwocie 925, 04 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów konferencji  Europejska Akademia Kobiet Wiejskich, która odbyła się w 

dniach 23-24.11.2021 r. w kwocie  33181,9 zł brutto (z tego 6622 zł brutto wpłaty izb rolniczych, 

26559,90- koszt Izby). 

 Pokrycia kosztów zakupu wyposażenia do oddziału terenowego Biura W-MIR w Olecku  

(zakup fotela biurowego  w kwocie 489 zł brutto). 
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 Pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Rewizyjnej w dniu 

01.12.2021 r. w kwocie 280 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów organizacji IX Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie  5294, 95 zł 

brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu kalendarzy wiszących i książkowych w kwocie 8593,76 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów dekoracji świątecznej bożonarodzeniowej do biura W-MIR 3567 zł brutto. 

 Zawarcia umowy współpracy z Telewizją Polską S.A. przy produkcji i emisji audycji 

telewizyjnej „Rolniczy Raport”. 

 Ustalenia zasad wynagradzania pracowników biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 Dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w planie 

finansowym dotyczącym bieżącej działalności w 2021r. 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

      Izby Rolniczej 

    Protokołowała: 

                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


