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Protokół z posiedzenia  

Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w Tarnowie  

z dnia 28 grudnia 2016 r. 

 28 grudnia 2016 r. w Tarnowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Walnego Zgromadzenia 

MIR. Posiedzenie WZ połączone było z otwarciem nowej siedziby MIR w Tarnowie przy 

ul. Giełdowej 9. W uroczystym posiedzeniu uczestniczyli członkowie WZ MIR jak również Rady 

Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Brzesku, Bochni, Tarnowie oraz RP w Wieliczce. 

Posiedzenie otworzył Pan Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu MIR. Następnie uroczystego przecięcia 

wstęgi dokonali: Prezes i członkowie Zarządu MIR, dyrektor MIR, przewodniczący rad 

powiatowych: tarnowskiej, dąbrowskiej, brzeskiej i bocheńskiej, oraz ks. Jerzy Czuj duszpasterz 

rolników, Proboszcz Parafii Wierzchosławice, który poświęcił pomieszczenia nowego budynku. 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie wszystkich przybyłych – Pan Ryszard Czaicki – Prezes 

Zarządu MIR. 

2. Porządek obrad WZ MIR przyjęto jednogłośnie.  

Wręczono odznaczenia „Zasłużony dla samorządu rolniczego” dla Pana Juliana Tchoń, Pana 

Mariana Sołkowskiego oraz dla zmarłego Pana Jana Kochniarczyka, za którego odznaczenie 

odebrał Pan Leszek Leśnik- przewodniczący RP w Limanowej. 

3. Sekretarzem obrad została Pani Maria  Michalik. 

4. Przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia WZ MIR z dnia 17.10.2016 r. 

5. Do prac w Komisji  Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano : Pana Grzegorza Płażka, Pana 

Stanisława Łuszczka i Pana Łukasza Gawła.  Na pracę w Komisji wszyscy wyrazili zgodę, 

a ich kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane przez delegatów. 

6. Pracę w Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano Panu Witoldowi Kalickiemu, Panu 

Dariuszowi Włudyce i Panu Leszkowi Leśnikowi. Kandydaci wyrazili zgodę na pracę 

w Komisji i zostali jednogłośnie zaakceptowani przez delegatów. 

7. Wystąpienie zaproszonych gości: 

Pani Agnieszka Szewczyk –Kuta - Wojewódzki Lekarz Weterynarii  

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformowała, że na terenie województwa 

małopolskiego potwierdzono cztery przypadki wysoko zjadliwej grypy ptaków HPAI. 

Pierwsze ognisko: w dniu 20 grudnia 2016r. zostało potwierdzone wystąpienie grypy  

w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 20 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie Książ 

Wieki, powiat miechowski,  

Drugie ognisko: w dniu 22 grudnia 2016r. potwierdzono wystąpienie grypy ptaków podtypu H5N8 

w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym ok. 60 sztuk drobiu (kur i indyków) w gminie Książ 

Wieki. Ognisko to znajduje się w odległości około 1 km od pierwszego przypadku choroby. 

Trzecie ognisko: w dniu 24 grudnia 2016r. zostało potwierdzone wystąpienie grypy ptaków podtypu 

H5N8 w gospodarstwie przyzagrodowym liczącym 41 sztuk drobiu ( kury i kaczki) w miejscowości 

Czuszów, gmina Pałecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie. 
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Czwarte ognisko: grypy ptaków podtypu H5N8 wyznaczono w gospodarstwie przyzagrodowym 

(utrzymywano w nim w sumie 7 sztuk drobiu - kury) położonym w miejscowości Dąbrowa 

Tarnowska (gmina Dąbrowa Tarnowska, powiat dąbrowski, województwo małopolskie).  

Służby weterynaryjne wdrożyły w w/w gospodarstwach wszystkie procedury zwalczania, 

przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie 

i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne. 

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu 

HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia 

epidemiologicznego.  

W związku z wystąpieniem ptasiej grypy, MRiRW wydało rozporządzenie z 20.12.2016 r. w sprawie 

zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

Hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki 

bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,  

w szczególności:  

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;  

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków,  

- stosować w gospodarstwie, w którym drób jest utrzymywany; odzież i obuwie ochronne oraz po 

każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem, 

-stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest 

drób,  

Należy zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej 

praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia 

choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).  

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: depresja, gwałtowny 

spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia 

i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. 

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.  

 

Pan Piotr Serafin - dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddz. w Krakowie 

 

Pan dyrektor złożył życzenia Świąteczno-Noworoczne. 

Pan Dariusz Włudyka zapytał o bezpłatną dystrybucję jabłek w gminie Rzezawa. 

Pani Majka poinformowała o bezpłatnej dystrybucji 12 ton jabłek w gminie Raciechowice. 

Pan Serafin poprosił o zgłaszanie do ARR takich przypadków,  wówczas ARR przeprowadzi 

kontrolę, czy dana dystrybucja odbywa się zgodnie z zasadami wycofywania z rynku owoców 

i warzyw. 

 

Pan Adam Ślusarczyk- dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR 

Pan dyrektor poinformował o konieczności inwentaryzacji zwierząt znajdujących się 

w gospodarstwie, jaką trzeba przeprowadzić i zgłosić do BP ARiMR przynajmniej jeden raz w roku, 

ale nie później niż do 31 grudnia. Nie są znane jeszcze sankcje za nie dokonanie zgłoszenia. 

Ponadto Pan dyrektor odpowiadał na pytania dotyczące konieczności tatuowania trzody, 

poinformował o przebiegu wypłat zaliczek na dopłaty bezpośrednie. 

Pani M. Warias zwróciła uwagę, że programy pomocowe są przeznaczone dla 

wielkopowierzchniowych gospodarstw, a nie dla małych jakie dominują w Małopolsce. 
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Pan Ciesielski przekazał, iż rolnicy z powiatu proszowickiego otrzymali kilkuprocentowe zaliczki na 

dopłaty bezpośrednie. Zaproponował, aby gospodarstwa, które  otrzymały zaliczki w małej 

wysokości, bądź rok wcześniej otrzymały dopłaty w ostatnim dopuszczonym przez ustawę terminie, 

w tym roku, złożone przez nich wnioski były rozpatrywane i dopłaty wypłacane w pierwszej 

kolejności. 

 

Pan Magiera zapytał, czy program restrukturyzacja małych gospodarstw będzie obsługiwany przez 

OR w Krakowie, czy też wnioski będą rozpatrywać Biura Powiatowe Agencji. Wyraził swoje 

obawy, iż ze względu na dużą odległość Gorlic od Krakowa, niektórzy rolnicy mogą się zniechęcić 

do składania wniosków.  

 

Głos zabrali jeszcze: 

Pan Marek Kwiatkowski – dyrektor MODR oraz Pan Marek Grunkiewicz - Prezes Małopolskiego 

Rynku Hurtowego w Tarnowie. 

 

Na podstawie listy obecności Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ustaliła, że w obradach WZ MIR 

uczestniczą 32 osoby, co stanowi 84 % ogółu delegatów do WZ MIR. 

 

9. Pan Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu MIR przedstawił projekt budżetu na 2017 r. 

 

10. Pan Edward Majchrowski – Przewodniczący Komisji Budżetowej pozytywnie zaopiniował 

przedstawiony projekt budżetu. 

 

11.  Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały nr 29/WZ/2016 w sprawie budżetu MIR na 

2017 r.- jednogłośnie uchwała została podjęta. 

 

12. Przyjęcie planu pracy MIR na 2017 r. – uwag nie zgłoszono, uchwała nr 30/WZ/2016 została 

jednogłośnie przyjęta. 

 

13. Podjęcie uchwały nr 31/WZ/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonanie usług 

związanych z wypełnianiem wniosków obszarowych rolnikom- uwag nie zgłoszono, uchwałę 

jednogłośnie przyjęto. 

 

14. Podjecie uchwały nr 32/WZ/2016 w sprawie zmiany terminu zbiorów roślin uprawnych na terenie 

województwa małopolskiego, w wyniku głosowania uchwała została jednogłośnie przyjęta. 

 

15. Prezes Zarządu MIR Pan Ryszard Czaicki przeczytał stanowisko Małopolskiej Izby Rolniczej 

w sprawie trudniej sytuacji w jednostkach badawczych zlokalizowanych na terenie Małopolski. 

Stanowisko poddano pod głosowanie i jednogłośnie zostało przyjęte. 

16. Pan Witold Kalicki – przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przeczytał wnioski zgłoszone 

podczas obrad WZ MIR: 

1) Wnioskować do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w celu nowelizacji ustawy 

budowlanej, która umożliwi rolnikom stawianie hal namiotowych oraz silosów 

magazynowych (metalowych) z przeznaczeniem do przechowywania płodów rolnych, 

o gabarytach większych niż obecnie obowiązują, na zasadach zgłoszenia budowlanego. 

W/W budowle są to konstrukcje lekkie, nie przeznaczone na przebywanie w nich ludzi ani 

zwierząt. 

 

2) Zorganizować wyjazd edukacyjny do Kombinatu Rolnego w Kietrzu dla rolników 

z województwa małopolskiego w miesiącach czerwiec lub lipiec 2017 r. 
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3)  Wniosek o poddanie pod głosowanie wniosków 1-3 i uchwał zgłoszonych przez delegatów 

WZ MIR z dnia 17.10.2016 r. – z braku czasu wnioski nie zostały przegłosowane - Prezes 

Ryszard Czaicki odpowiedział, że wszystkie wnioski przegłosowano i przedstawiono 

Zarządowi MIR. 

 

4) Wniosek do Ministerstwa o podjęcie rozporządzenia nakazującego kupującemu  

w ustalonym terminie bezwzględnej zapłaty rolnikom za sprzedaż płodów rolnych na wzór 

praktyki Urzędów Skarbowych – Prezes Czaicki odpowiedział, że takie przepisy 

obowiązują, a nieterminowe zapłaty za wystawione faktury dotyczącą wszystkich gałęzi 

gospodarki. 

 

W/W wnioski zgłosił Pan Kalicki. 

 

5) Dokonać wpisu w akcie notarialnym, iż nowopowstały budynek  należący do MIR 

położony w Tarnowie przy ul. Giełdowej 9, ma służyć rolnikom i działalności związanej 

z rolnictwem, dożywotnio przez organizacje rolnicze. Dokonać wpisu do ksiąg 

wieczystych. – Wniosek zgłosiła Pani Marzena Warias 

 

6) Wniosek do ARiMR – aby program „Restrukturyzacja małych gospodarstw” był 

obsługiwany przez Biura Powiatowe ARiMR. 

 

7)  Wniosek do Zarządu MIR, aby co drugie posiedzenie WZ MIR odbywało się  

w Tarnowie - wnioski zgłosił Pan Józef Magiera. 

 

8) Dokonać zmiany sposobu rozliczania zwrotu kosztów poniesionych w czasie szacowania 

szkód klęskowych. Wniosek zgłosili Pan Łukasz Gaweł i Pan Krzysztof Ciesielski. 

 

9) Zwrócić się do ARiMR z wnioskiem o złagodzenie kryteriów kwalifikowalności dla 

rolników z województwa małopolskiego (np. niewielkie gospodarstwa sadownicze lub 

zajmujące się uprawą warzyw), ubiegających się o pomoc z działania „Modernizacja 

gospodarstw rolnych” (PROW 2014-2020), w celu zwiększenia liczby potencjalnych 

beneficjentów – wniosek zgłoszony przez Panią Marzenę Warias. 

Delegaci WZ uznali, że wnioski zostaną przyjęte i przekazane do dalszej realizacji przez Zarząd 

MIR. 

17. Pan Majchrowski zwrócił uwagę na fatalne nagłośnienie sali podczas wystąpienia gości. 

Zaproponował zakup porządnego nagłośnienia. 

 

18.  Na tym zakończono posiedzenie WZ MIR. 

 

 

 

Protokołowała: D. Korepta-Kura 

 


