Szanowni Państwo
Oddając w ręce Państwa to opracowanie chcielibyśmy, aby Wasza wiedza o Izbach Rolniczych kształtowała się
w oparciu o istniejące uregulowania prawne w obrębie, których przyszło działać samorządom rolniczym.
Zostaliśmy wybrani w sposób demokratyczny z ogromnej rzeszy rolników województwa kujawsko-pomorskiego
do reprezentowania naszych wspólnych interesów w okresie trudnych dla rolnictwa przemian społecznogospodarczych. Naszym naczelnym zadaniem jest stworzenie dla polskiego rolnictwa stabilnych i przejrzystych
warunków dla jego dalszego funkcjonowania i rozwoju. Izby rolnicze są jednostkami organizacyjnymi
samorządu i reprezentują interesy wszystkich rolników. Za najważniejsze do rozwiązania problemy wsi i
rolnictwa na dzień dzisiejszy uważamy:
Stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku produktów rolnych
Restrukturyzację i modernizację naszego rolnictwa
Organizowanie się rolników w formalne grupy producenckie i marketingowe w celu obniżenia kosztów
produkcji i lepszego dostępu do rynków zbytu
Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich
Szerokie informowanie społeczności wiejskiej o skutkach integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE oraz
o możliwościach skorzystania z pomocy przedakcesyjnej
Udział samorządu rolniczego na etapie tworzenia i wdrażania strategii rozwoju wsi i rolnictwa w regionie
kujawsko-pomorskim
Pozostawiając związkom zawodowym rolników bardziej radykalne metody działania, staramy się wpływać na
decydentów wszelkimi dozwolonymi nam prawem sposobami, również za pośrednictwem środowisk rolniczych
i opinii publicznej, aby podejmowane przez nich decyzje przyczyniały się do korzystnych rozwiązań problemów
wsi i rolników. Podejmując się jakiejkolwiek pracy musimy pamiętać, że siłą każdego samorządu są jego
członkowie, którzy swoje funkcje pełnią społecznie. Dlatego też postarajmy się wesprzeć ich w działaniach,
które bardzo często wymagają zaangażowania się wielu ludzi z różnych środowisk. Korzystajmy z obecności
członków Powiatowych Rad Izby w terenie, wśród Was. Pomóżcie im zaistnieć, jako liderom w
samoorganizującej się społeczności lokalnej. Niech aktywnie włączą się w proces przekazywania informacji od
Was i do Was. Niech mają poczucie odpowiedzialności, ale i satysfakcję z pełnionych funkcji. Nie oczekujmy
zarazem, że Izby Rolnicze rozwiążą wszystkie problemy przed którymi stoi wieś i rolnictwo, zwłaszcza w
obecnym kształcie ustawowym, gdzie ich kompetencje są ograniczone i sprowadzają się jedynie do właściwości
opiniujących. Podejmując się tego rodzaju działalności, spodziewamy się zarówno sukcesów, jak i porażek na
które musimy być przygotowani. Oby tych drugich było jak najmniej.
Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia IV kadencji odbyło się 11.05.2011 roku. Walne Zgromadzenie
dokonało wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Organami Izby Rolniczej są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Komisja Rewizyjna
3. Zarząd Izby
IV kadencja organów Izby będzie trwać do 31 maja 2015 roku.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Członkiem Walnego Zgromadzenia zostaje przewodniczący
Rady Powiatowej oraz delegat wybrany z pośród członków Rady Powiatowej Izby. Walne Zgromadzenie KPIR
liczy 38 osób.

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybranych z pośród członków Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest Pan Roman Ciesielski z gminy Bądkowo.
Członkami Komisji wybrani zostali:
Regina Ostrowska z gminy Koronowo
Jan Skrzeszewski z gminy Kijewo Królewskie
Mirosław Smaruj z gminy Dąbrowa
Tomasz Zakrzewski z gminy Obrowo

Skład osobowy Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wybranego na pierwszym Walnym
Zgromadzeniu przedstawia się następująco:
Prezes – Ryszard Kierzek – z gminy Janowiec Wielkopolski
Wiceprezes – Tadeusz Ziółkowski – z gminy Czernikowo
Członek Zarządu – Ryszard Błaszkiewicz z gminy Rypin
Członek Zarządu – Sławomir Kowalewski – z gminy Dobrzyń n/Wisłą
Członek zarządu – Radosław Mrugowski – z gminy Mrocza

Swoje zadania Zarząd realizuje przy pomocy Biura Izby. Biuro Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wykonuje
zadania w siedzibie Izby w Przysieku, w dwóch oddziałach we Włocławku i w Bydgoszczy oraz w biurach
powiatowych, które działają w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu,
Grudziądzu, Inowrocławiu, Lipnie, Mogilnie, Nakle, Radziejowie, Rypinie, Sępólnie Krajeńskim, Świeciu,
Tucholi, Wąbrzeźnie i Żninie. Biuro udziela porad prawnych, świadczy usługi doradcze z zakresu analiz
ekonomicznych, sporządzania projektów urządzeniowych, marketingu, podejmowania działalności poza
rolniczej na wsi. Specjaliści oferują swoją pomoc przy organizowaniu grup producenckich i marketingowych
oraz w promowaniu działalności gospodarczej na
obszarach wiejskich.
Z poważaniem
Ryszard Kierzek

