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Protokół nr 4/2022 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 18 lutego 2022 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej, Marek Kuźniewski Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Jerzy 

Salitra Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Robert Nowacki Członek 

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (zdalnie), Piotr Miecznikowski Członek 

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Mirosław Borowski Delegat Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor 

biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1130 i trwało do godz. 1620. 

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku: 

1. Spotkanie z rolnikami z powiatu nowomiejskiego w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody 

chlewnej w związku z ASF. 

2. Wnioski Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Z powodu trudności na drodze umówieni producenci trzody poinformowali, że spóźnią się na 

spotkanie. W oczekiwaniu na gości Zarząd W-MIR rozpoczął omawianie puntu 2.  

 

Ad 2 

Pan Romuald Tański Prezes W-MIR przed posiedzeniem Zarządu Izby spotkał się z 

przedstawicielami Koła Łowieckiego Odyniec. Zgodnie z wnioskiem Rady Powiatowej W-MIR 

z powiatu nowomiejskiego skierowano wcześniej pismo o nie wydzierżawianiu obwodu 

łowieckiego nr 349 dotychczasowemu Kołu. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawicieli 

Koła Łowieckiego Odyniec, postanowiono skierować do ponownego rozpatrzenia przez Radę 

Powiatową Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nowomiejskim przedmiotową 

sprawę na swoim posiedzeniu (z adnotacją w protokole o głosowaniu oraz podjętej decyzji). 

Podsumowano, iż ostateczną decyzję podejmuje właściwy terytorialnie Starosta.  

 

Ad 1 

Na posiedzenie Zarządu przybyli goście – producenci trzody chlewnej ze strefy czerwonej z 

powiatu iławskiego i nowomiejskiego: Andrzej Dmochewicz, Tomasz Kłosowski, Dariusz 

Adamski.  

Pan Romuald Tański Prezes W-MIR przywitał przybyłych i przedstawił dostępne obecnie formy 

pomocy dla producentów trzody chlewnej. Rolnicy zwrócili się o pomoc w ratowaniu ich 

gospodarstw. W wyniku ożywionej dyskusji poruszono następujące kwestie: 

- problem ze wstawianiem prosiąt w czerwonej strefie 

- problem ze zwrotem środków za prowadzenie programu modernizacja gospodarstw rolnych 

ze względu na brak możliwości dotrzymania zobowiązań (konieczność zmiany tego 

przepisu) 

- problemy z tzw. ustawą oddłużeniową (nikt z jej pomocy nie skorzystał) 

- propozycja pomocy zadłużonym gospodarstwom (zamrożenie rat kredytu wraz z odsetkami 

np. na rok; ograniczenie obszaru strefy czerwonej ze względu na porę roku; zniwelować 

pogłowie dzików – 1 dzik na 1 km2; zobligować myśliwych do odstrzału dzików - priorytet) 

- bezsensowność dopłat do przechowywania słomy pod dachem  

- przeprowadzanie badań lekarskich przez weterynarzy z zachowaniem odpowiednich 

wymogów sanitarnych (nie mogą jeździć od gospodarstwa do gospodarstwa) 
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- możliwość uzyskania dopłat do zamknięcia produkcji trzody chlewnej  

- powinny być przynajmniej dwa polskie zakłady skupujące (minimum) 

- wsparcie gospodarstw w zakresie przestrzegania reżimu sanitarnego (maty dezynfekujące, 

bioasekuracja); wsparcie powinno być podzielone wg wielkości gospodarstwa, a nabór 

prowadzony w sposób całoroczny 

- wprowadzenie tarczy antykryzysowej (inflacyjnej), bardzo wzrosły koszty produkcji i 

nakłady 

 

Na koniec spotkania z rolnikami, Zarząd W-MIR zaproponował skorzystanie z pomocy radców 

prawnych udzielających porad w biurze Izby w sprawach indywidualnych oraz zaprosił 

obecnych na posiedzenie Komisji ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania wirusa ASF, 

które zaplanowano w poniedziałek w dniu 21 lutego 2022 r.   

 

cd. Ad 2  

W drugim punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: 

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

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

dyspozycji Rady na zakup wiązanki pogrzebowej dla Pana Witolda Wojciechowskiego 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy – podjęto stosowną uchwałę  

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim zwraca się z wnioskiem o zaproszenie na 

posiedzenie Rady Powiatowej p. Łukasza Bartkowskiego – Zastępcę Dyrektora ARiMR – 

zapoznano się z wnioskiem 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się z prośbą o oddelegowanie 

Pana Marcina Sarnowskiego na spotkanie dotyczące przedłużenia dzierżawy obwodów 

łowieckich - podjęto stosowną uchwałę 

 Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu prosi o wskazanie przedstawiciela W-MIR do komisji 

oceniającej wnioskodawców i wnioski o dzierżawę obwodów łowieckich (posiedzenie 

odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 roku w Elblągu) – wskazano Pana Romana Puchalskiego 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim zwraca się z prośbą o zgodę na 

wydatkowanie kwoty do 600 zł brutto na organizację posiedzenia Rady w dniu 16.02.2022 

- podjęto stosowną uchwałę 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim wnioskuje o wystąpienie w sprawie 

umożliwienia stosowania popiołów uzyskanych ze spalania biomasy jako nawozów do 

użyźniania pól w gospodarstwie rolnym – uznano wniosek za zasadny i postanowiono 

wystosować pismo do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

 

Ad 3 

Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

 prośba o zgłoszenie tematów do omówienia podczas Rady Społecznej przy KOWR - tematy 

zgłoszono 15 lutego br.: 

- zobligowanie ustawowe KOWR (lub na mocy porozumienia) do konsultacji z Izbami 

Rolniczymi spraw dotyczących obrotu ziemią rolną, 

- wypracowanie transparentnych zasad współpracy przy konsultowaniu spraw związanych 

z obrotem ziemią rolną z samorządem rolniczym (dopuszczenie przedstawicieli Izby do 

danych: numery działek rolnych, obręb, powierzchnia, których konsultacje dotyczą, bez 

naruszenia ochrony danych osobowych), 

- ochrona gruntów użytkowanych rolniczo, jednak z ochroną gruntów, które pomimo 

wieloletniego wykorzystywania rolniczego zostały w planach zagospodarowania 

przestrzennego lub w studium uwarunkowań wskazane na cele inne niż rolne lub grunty 

rolne znajdujące się na terenie miasta (tzw. spec-ustawa mieszkaniowa), 
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- informowanie samorządu rolniczego o końcowych decyzjach w sprawach, w których Izba 

wydawała opinię, 

- zmianę zasady dot. wydzierżawiania tylko w przetargach ograniczonych licytacyjnych 

gruntów o charakterze mieszanym na maksimum 3 lata (rolnicy wnioskują o przetargi 

ograniczone, dla gruntów dla których występuje zainteresowanie że strony rolników), 

- przy warunkowej umowie sprzedaży podanie informacji, z jakiego tytułu nie spełnia 

definicji rolnika, tj. sprzedaż rolnikowi miejscowemu zamieszkującego dany powiat, a nie 

na terenie innego województwa; 

- grunty przeznaczone do dzierżawy, mając na względzie dobro rolników, powinny być 

przygotowywane w formie przetargów ograniczonych ofert pisemnych; wielokrotnie 

pomimo wniosków rolników takie przetargi nie są organizowane, 

- jakie są plany rozdysponowania (obrotu) gruntów rolnych na 2022 r. i lata następne  

(w tym duże powierzchnie gospodarstw restrukturyzowanych), 

- ile razy w 2021 r. KOWR OT Olsztyn skorzystał z prawa pierwokupu i ile gruntów nabył? 

 pismo MRiRW w sprawie uwag zgłoszonych do Planu Strategicznego dla WPR – 

postanowiono skierować odpowiedź do KRIR w tej sprawie zawierającą następujące 

kwestie: różnicowanie pomocy ze względu na wielkość gospodarstwa, prolongata lub 

obniżenie o 30% czynszu dzierżawnego, tarcza inflacyjna dla gospodarstw rolnych ze 

względu na ogromny wzrost środków produkcji, obniżenie podatku rolnego o 30%. 

 

Ad 4 

W ostatnim punkcie Zarząd W-MIR omówił sprawy bieżące: 

 przyjęcie protokołu Nr 3/2022 z posiedzenia Zarządu w dniu 4.02.2022 r.  

 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – zapoznano się z informacją o 

jednostkach samorządu terytorialnego województwa warmińsko-mazurskiego 

ubezpieczonych w TUW. 46 gmin z 18 powiatów ubezpiecza się w TUW. Postanowiono 

nadwyżkę ZWC Zagroda podzielić w części dotyczącej wsparcia działań prewencyjnych w 

kwocie około 4000 zł na powiat, natomiast wybór OSP pozostawić w gestii danej Rady 

Powiatowej 

 zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania wirusa 

ASF w dniu 21.02.2022 r. w biurze W-MIR – oddelegowano Pana Romualda Tańskiego 

Prezesa W-MIR i przyznano zwrot kosztów podróży 

 zaproszenie na koncert „Bukiet Nut” z okazji Dnia Kobiet organizowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10.03.2022 r. (nie podano 

godziny) – postanowiono oddelegować pracownice biura W-MIR 

 podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji oprogramowania płacowo-kadrowego w związku 

z Polskim Ładem 676,50 zł brutto – podjęto stosowną uchwałę 

 podjęcie uchwały w sprawie wykonania prac kontrolno-pomiarowych i konserwacyjnych w 

budynku przy ul. Towarowej 1 w kwocie 2853,88 zł brutto – podjęto stosowną uchwałę 

 podjęcie uchwały w sprawie opłacenia składki członkowskiej za 2022 rok w Stowarzyszeniu 

Kraina Drwęcy i Pasłęki w kwocie 100,00 zł brutto - podjęto stosowną uchwałę 

 podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania na Komisję oceniającą dzierżawę obwodów 

łowieckich p. Krzysztofa Kazanieckiego zamiast p. Krzysztofa Wiśniewskiego - podjęto 

stosowną uchwałę  

 podjęcie uchwały dotyczącej włączenia się we współorganizację konkursu Czysta i Piękna 

Zagroda organizowanej przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – przeznaczono 7000 

zł brutto na nagrody w konkursie oraz upoważniono Panią Jolantę Mackiewicz Dyrektora 

Biura W-MIR do składania oświadczeń woli (podjęto stosowną uchwałę) 

 w związku z dokonanym przeglądem elektrycznym budynku wpłynęła oferta na wykonanie 

oświetlenia awaryjnego z wyłącznikiem ppoż (szacunkowy koszt robocizny wraz z 

materiałem 3700 zł netto +VAT) – polecono zweryfikować koszty zlecenia poprzez 

dokonanie kolejnego rozeznania cenowego  
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 Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza - wnioski Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Rolniczej dotyczące trudnej sytuacji na rynku trzody – Zarząd W-MIR zapoznał się z pismem 

 zawiadomienie o XXXIV Sesji Sejmiku Województwa w dniu 22.02.2022 on-line – Zarząd 

W-MIR zapoznał się z zawiadomieniem 

 zaproszenie na uroczystości 100-lecia Pomorskiej Izby Rolniczej w dniach 21-22.04.2022 r. 

w Gdańsku (potwierdzenie do 15.03.2022 r.) – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem i 

postanowił uczestniczyć w uroczystościach oraz oddelegować Panią Jolantę Mackiewicz 

Dyrektora Biura W-MIR; koszty zostaną określone w terminie późniejszym 

 pismo Poseł Muchy dotyczące interpelacji poselskiej w sprawie podstawy wyliczania 

emerytury KRUS – Zarząd W-MIR zapoznał się z pismem. W wyniku dyskusji postanowiono 

przygotować wystąpienie z tego zakresu zawierające: 

- rolnicy poszkodowani przez nowe przepisy powinni dostać wyrównanie  

- emerytury rolnicze (szczególnie te niskie) powinny być zwolnione z podatku dochodowego 

 prośba rolnika z powiatu ostródzkiego poszkodowanego przez wilki w hodowli danieli, o 

wystąpienie do RDOŚ o zmniejszenie populacji wilków – postanowiono wystąpić w sprawie 

redukcji populacji wilków oraz o zmianę zasady zawartej w przepisach, że bez dozoru 

osobistego nad zwierzętami (nawet, gdy jest trwałe ogrodzenie) od zachodu do wschodu, nie 

należy się odszkodowanie – art. 126 ust. 6 pkt 3 lit c ustawy o ochronie przyrody 

 opinia prawna dotycząca dzierżawy obwodów łowieckich – zapoznano się z opinią 

 zaproszenie na VII Międzynarodowe Forum Sektora Wołowiny w dniach 10-11.03.2022 r. 

w Warszawie – oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR, koszty 

zostaną określone odrębną uchwałą  

 zaproszenie Burmistrza Kisielic na posiedzenie komisji Przemysłu, Handlu, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kisielicach (w dn. 2 marca 2022 r.) – postanowiono 

przekazać zaproszenie zgodnie z właściwością terytorialną Przewodniczącemu Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim 

 prośba o objęcie patronatem Kongresu Polska Wieś XXI w dn. 27-28 kwietnia 2022 r. przez 

Biuletyn warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – zapoznano się z pismem 

 zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie w dn. 17 marca 

2022 r. w Olsztynie – zgodnie z Uchwałą Nr 109/2020 oddelegowany jest Pan Marek 

Kuźniewski Wiceprezes W-MIR 

 podjęcie współpracy na 2022 rok z Mazurystudio Sp. z o.o. na realizację i emisję 10 

materiałów informacyjno-promocyjnych za łączną kwotę 17 270 zł brutto – podjęto 

stosowna uchwałę 

 informacja o posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 23.02.2022 r.  

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie nidzickim 

 uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w komisjach oceny 

wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich w powiecie działdowskim i braniewskim 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie oleckim 

 oddelegowania Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na posiedzenie Komisji ds. 

Monitorowania Rynków Rolnych i Zwalczania Wirusa ASF 

 pokrycia kosztów aktualizacji oprogramowania płacowo-kadrowego do biura Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej 

 pokrycia kosztów wykonania prac kontrolno-pomiarowych i konserwacyjnych w budynku 

biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 pokrycia składki członkowskiej za 2022 rok w Stowarzyszeniu „Kraina Drwęcy i Pasłęki” 
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 zmiany Uchwały Nr 472/2022 w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej w komisjach oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich 

 współorganizacji XXVI edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” 

 oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 100-lecie 

Pomorskiej Izby Rolniczej 

 oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na Międzynarodowe 

Forum Sektora Wołowiny 

 współpracy z Telewizją Kopernik w 2022 roku 

 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej 

 

 

Protokołowała: 

Anna Bućwiło 

 


