Dokonania byłej Konińskiej Izby Rolniczej
Izbę Rolniczą Województwa Konińskiego powołano w wyborach powszechnych, przeprowadzonych
29 września 1996 r. Na 77.406 uprawnionych do głosowania, w wyborach udział wzięło 19.486 osób, co
stanowiło 25,17%.
Pierwsze Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej odbyło się 16 grudnia 1996 r. Zasadniczą
częścią spotkania był wybór nowych władz. W skład pierwszego Zarządu weszli: p. Bogdan Kowalski –
prezes, p. Bernard Brzeziński – wiceprezes oraz członkowie: Krzysztof Orlikowski, Henryk Tylman i
Paweł Waleriańczyk. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Ireneusz Kwapich z gminy Witkowo.
Wybrano również delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, którym został Jan Kaźmierczak. Oprócz
ustalenia spraw organizacyjnych i porządkowych, uchwalono budżet. Powołano również komisje
problemowe: ds. restrukturyzacji, modernizacji rolnictwa i marketingu, ds. oświaty i doradztwa
rolniczego, ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i szkód górniczych, ds. socjalno-bytowych, ds.
ustawodawstwa, ds. produkcji roślinnej, kontraktacji, sadownictwa i warzywnictwa, ds. produkcji
zwierzęcej oraz komisję budżetową.
Na Walnym Zgromadzeniu 29 kwietnia 1997 r., „uznając za sprawę szczególnej wagi kształtowanie
opinii społecznej oraz promocję działań Izby na obszarze województwa konińskiego” uchwalono
wydawanie miesięcznika „Konińska Gazeta Rolnicza” w nakładzie 2.000 egzemplarzy.
W związku z brakiem możliwości zbytu bydła przez producentów rolnych, zaniechaniu
interwencyjnego skupu bydła oraz stałym napływem importowanych półtusz wołowych, Walne
Zgromadzenie zwróciło się z wnioskiem do Prezesa Agencji Rynku Rolnego o podjęcie natychmiastowej
interwencji w skupie bydła rzeźnego oraz do Ministra Rolnictwa o wystąpienie na posiedzeniu Rady
Ministrów o wprowadzenie wyższych ceł na import półtusz wołowych lub wprowadzenie limitów
importowych.
Walne Zgromadzenie, wobec przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Konińskiej Izby Rolniczej,
udzieliło również absolutorium Zarządowi za rok 1996.
III Walne Zgromadzenie w dniu 8 lipca 2002 r. – w związku z pilną potrzebą zapewnienia realizacji
zadań statutowych Izby, a w szczególności gromadzenia i przekazywania pełnych informacji
gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych podmiotów gospodarczych, kształtowania i
upowszechniania zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej, kształtowania
świadomości ekologicznej producentów rolnych oraz działania na rzecz poprawy jakości produkcji rolnej
– zobowiązało każdego swojego członka do pełnienia dyżuru (raz w miesiącu) na terenie swego okręgu
wyborczego.
15 grudnia 1997 r. Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej postanowiło o przystąpieniu do
Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych.
VI Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej w dniu 26 marca 1998 roku przyjęło do realizacji
od Ministra Rolnictwa wypłacanie dotacji do nawozów wapniowych producentom rolnym z terenu
województwa konińskiego. Był to program pilotażowy w Wielkopolsce. Udzielono również absolutorium
Zarządowi KIR za 1997 rok.
Na kolejnym Walnym w dniu 7 lipca 1998 r. zmieniono władze Zarządu Izby. Prezesem nowego
Zarządu został dotychczasowy jego członek, p. Henryk Tylman. W skład nowego Zarządu weszli: p.
Maciej Maciejewski – wiceprezes oraz członkowie: Mieczysław Czaja, Marek Pańczyk i Stanisław
Stasiak.
Ostatnie Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Rolniczej odbyło się 15 grudnia 1998 r. Walne
udzieliło upoważnienia Prezesowi Izby do udziału w Radzie Wielkopolskiego Porozumienia Izb
Rolniczych oraz zawiesiło wydawanie biuletynu Izby z chwilą rozpoczęcia wydawania gazety przez
Wielkopolskie Porozumienie Izb Rolniczych.
W czasie całej działalności, Konińska Izba Rolnicza odbyła swoich IX Walnych Zgromadzeń, na
których przyjęto łącznie 33 uchwały.

Najważniejsze dokonania Konińskiej Izby Rolniczej:
1997 rok
 Wniosek do rad miejskich i rad gmin województwa konińskiego w sprawie przyjmowania i weryfikacji
wniosków od mieszkańców wsi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska odnośnie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
 Interwencja KIR w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie aktualnej sytuacji
na rynku zbóż. Zasugerowano wprowadzenie 20% cła. W odpowiedzi MRiGŻ poinformowało o
wystąpieniu do Ministra Gospodarki o przywrócenie ceł na zboża we wnioskowanej wysokości.
 Zwrócenie się Zarządu KIR do Agencji Rynku Rolnego z żądaniem interwencyjnego skupu mączki
ziemniaczanej. Po tym wystąpieniu ARR przystąpiła do interwencyjnego skupu skrobi ziemniaczanej.
 W związku z zastojem w skupie ziemniaków KIR wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Konińskiego o
wydanie czasowych zezwoleń na produkcję spirytusu z ziemniaków dla gorzelni nie posiadających
zamkniętego obiegu wody i przystosowanych oczyszczalni.
 Ponowne wystąpienie do ARR z wnioskiem o podjęcie skutecznego skupu mięsa wołowego i
wstrzymanie importu wołowiny.
 Podjęcie decyzji o udzieleniu pomocy rolnikom poszkodowanym w powodzi poprzez otwarcie konta
„Pomoc dla powodzian”.
 Protest przeciwko jednostronnym zmianom w umowach na produkcję i dostawę ziemniaków
wprowadzonych przez Wielkopolskie Zakłady Przetwórstwa Ziemniaczanego w Luboniu.
 Nawiązanie współpracy z francuską izbą rolniczą departamentu Lot-et-Garonne.
 Krytyczna ocena polityki celnej odnośnie mączki ziemniaczanej, protest przeciwko wstrzymaniu
importu mleka i produktów mleczarskich przez UE, krytyczna ocena sposobu uwolnienia cen paliwa –
propozycja wprowadzenia dotacji do tzw. paliwa rolniczego oraz zwolnienia z podatku przyczep
rolniczych bez względu na ładowność.
 Wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie zlecenia KIR
dystrybucji wapna wśród rolników.
 Przystąpienie do Wielkopolskiego Porozumienia Izb Rolniczych.
1988 rok
 Stanowiska Konińskiej Izby Rolniczej w sprawie:
- zwolnienia z podatku drogowego przyczep rolniczych bez względu na ładowność,
- wprowadzenia interwencyjnego skupu żywca rzeźnego, podjęcia działań zmierzających do
zwiększenia środków ARR i ARiMR oraz ustalenia preferencyjnych kredytów rolniczych,
- nałożenia cła na mączkę ziemniaczaną w 1998 r. importowaną do Polski z krajów Europy
Zachodniej oraz krajów CEFTA,
- wstrzymania importu produktów mleczarskich z Polski przez kraje UE,
- wprowadzenia ulg paliwowych dla rolników i zmian do ustawy budżetowej na 1998 r.
 Podpisanie porozumienia o nawiązaniu współpracy z Izbą Rolniczą Lot-et-Garonne.
 Wyjazd studyjny do Izby Rolniczej Westfalen-Lippe, celem nawiązania współpracy międzyizbowej.
 Przyjęcie zadania zleconego i wypłacania dotacji do nawozów wapniowych producentom rolnym
województwa konińskiego.
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