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Protokół nr 16/2022 

z posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji  

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 20 września 2022 r. 

 

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

Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR, Pan Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Pan Piotr 

Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR, Pan 

Mirosław Borowski – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Przewodniczący Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na posiedzeniu oraz 

Pani Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. Ponadto w posiedzeniu Zarządu 

uczestniczyli zaproszeni goście: Izabela Sielicka-Werner - z-ca dyrektora Wydziału 

Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, 

Ewa Bonusiak - inspektor wojewódzki, Dariusz Wasiela - dyrektor Zarządu Zlewni w 

Olsztynie, przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie: Aneta 

Staranowicz i Cezary Antczak oraz Anna Zielińska - ekspert ds. agro BNP Paribas Bank Polska 

S.A. 

Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło 

się o godz. 10.30 i trwało do godz. 15:50. Wspólne posiedzenie Zarządu z Przewodniczącymi 

Rad Powiatowych W-MIR i Komisji zakończyło się o godzinie 13.30.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku obrad. 

1. Susza rolnicza na terenie województwa warmińsko - mazurskiego: Warmińsko-Mazurski 

Urząd Wojewódzki, Zarząd Zlewni w Olsztynie. 

2. Informacja na temat aktualnych działań podejmowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa w zakresie obrotu ziemią oraz sytuacji na rynkach rolnych: Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie. 

3. Oferta banku BNP Paribas Bank Polska S.A dla rolników. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1. Jako pierwszy głos zabrała Pani Ewa Bonusiak - inspektor wojewódzki, która przedstawiła 

informację na temat suszy rolniczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: 

System Monitoringu suszy rolniczej obejmuje 14 gatunków roślin uprawnych: zboża ozime i jare, 

kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, ziemniak, burak cukrowy, chmiel i tytoń, warzywa 

gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki i rośliny strączkowe. System opiera się na 14 

raportach ukazujących się co 10 dni. 

Opublikowane przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach raporty z monitoringu 

suszy rolniczej wykazały zagrożenie suszą rolniczą we wszystkich, tj. 116 gminach województwa 

warmińsko – mazurskiego.  

Zagrożenie suszą rolniczą w województwie warmińsko – mazurskim odnotowano w uprawach 

zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, chmielu 

i tytoniu, warzywach gruntowych, w krzewach owocowych, burakach cukrowych, truskawkach i 

roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii I czyli bardzo podatnych na suszę oraz 

w niektórych powiatach i gminach także na glebach kategorii II - lekkich podatnych na suszę. 
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Największa susza wystąpiła w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, bartoszyckim, 

kętrzyńskim, giżyckim, olsztyńskim, gdzie odnotowano najwyższy spadek Klimatycznego 

Bilansu Wodnego. 

W pierwszym okresie raportowania od 21 marca do 20 maja 2022 r. największy zasięg suszy 

rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych (na glebach kategorii I i II). Suszę w tych uprawach 

odnotowano w 116 gminach (100% gmin województwa). Suszę odnotowano także w uprawach 

zbóż ozimych (w 111 gminach), truskawek (94 gminy)  

i w krzewach owocowych (10 gmin).  

W X raporcie opublikowanym 25 sierpnia br. przez Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa w Puławach za okres od 21 czerwca do 20 sierpnia suszy nie stwierdzono w 3 

spośród 19 powiatów: gołdapskim, nowomiejskim, oleckim zagrożenia suszą rolniczą.  

W gminach województwa warmińsko – mazurskiego na glebach kategorii I bardzo podatnych na 

suszę oraz glebach kategorii II – lekkich podatnych na suszę wystąpiło zagrożenie suszą rolniczą 

w następujących uprawach:  

• kukurydza na kiszonkę – 60 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 11,89%, 

• kukurydza na ziarno – 57 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 11,27%, 

• krzewy owocowe – 46 gmin, udział gleb zagrożonych suszą  - 11,50%, 

• rośliny strączkowe – 41 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 9,25%, 

• ziemniaki – 38 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 6,82%, 

• warzywa gruntowe – 32 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 4,92%, 

• tytoń – 28 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 4,47%, 

• chmiel – 28 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 3,21%, 

• burak cukrowy – 14 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 1,45%, 

 

Z kolei w XI raporcie z monitoringu suszy rolniczej za okres od 1 lipca do 31 sierpnia stwierdzono, 

że zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło w 10 powiatach województwa warmińsko – mazurskiego 

na glebach kategorii I bardzo podatnych na suszę oraz glebach kategorii II – lekkich podatnych na 

suszę, w uprawach:  

• kukurydza na kiszonkę – 41 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 6,53%, 

• kukurydza na ziarno – 40 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 5,57%, 

• krzewy owocowe – 39 gmin, udział gleb zagrożonych suszą  - 7,94%, 

• ziemniaki – 32 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 4,59%, 

• rośliny strączkowe – 32 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 3,65%, 

• chmiel – 15 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 0,91%, 

• warzywa gruntowe – 12 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 0,73%, 

• burak cukrowy – 2 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 0,01%. 

 

W XII raporcie z monitoringu suszy rolniczej za okres od 11 lipca do 10 września stwierdzono 

zagrożenie suszą rolniczą w 11 powiatach województwa warmińsko – mazurskiego na glebach 

kategorii I bardzo podatnych na suszę w uprawach: kukurydzy na kiszonkę i ziarno, w krzewach 

owocowych, ziemniakach i roślinach strączkowych oraz w uprawach ziemniaków i krzewów 

owocowych na  glebach kategorii II – lekkich podatnych na suszę:  

• kukurydza na kiszonkę – 41 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 6,53%, 

• kukurydza na ziarno – 40 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 5,57%, 
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• krzewy owocowe – 39 gmin, udział gleb zagrożonych suszą  - 7,94%, 

• ziemniaki – 32 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 4,59%, 

• rośliny strączkowe – 32 gmin, udział gleb zagrożonych suszą – 3,65%. 

 

Od 2020 r. szacowanie strat w uprawach rolnych (nie stanowiących środka trwałego) 

spowodowanych przez suszę oraz sporządzanie protokołów odbywa się wyłącznie poprzez 

publiczną aplikację, tzn. bez udziału Komisji gminnych szacujących straty, powołanych 

zarządzeniami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Wniosek mogą złożyć producenci rolni, 

którzy posiadają Profil Zaufany (PZ). Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem 

zaufanym.  

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy producent rolny składa za 

pomocą publicznej aplikacji do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.  

Do dnia 19 września br. zarejestrowanych zostało 228 wniosków o oszacowanie szkód w wyniku 

suszy. Ilość protokołów w których szkody wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji 

rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła 

susza (wymagających zatwierdzenia przez Wojewodę) – 16 (pow. szczycieński). 

W przypadku strat wyliczonych za pomocą publicznej aplikacji poniżej 30% średniej rocznej 

produkcji, wniosek o oszacowanie szkód w wyniku suszy posiada status: „Odrzucony 

automatycznie” – ilość wniosków poniżej 30% - 212. 

Po przedstawieniu  informacji głos zabrał Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR, który 

poinformował, że Zarząd wielokrotnie pisał w sprawie narzędzi do szacowania strat. Zdaniem 

Prezesa zawsze niekorzystnie na szacowaniu wychodzą rolnicy z produkcją zwierzęcą. Dodał, 

 że z punktu budżetu państwa jest to korzystne narzędzie. 

Pan Marek Kuźniewski - Wiceprezes W-MIR potwierdził, że Izba występowała kilka razy w 

sprawie szacowania strat w uprawach rolnych. 

Pan Krzysztof Kazaniecki dodał, że zboża i trawy szacowane są na jednym poziomie. 

W dalszej części dyskutowano o ubezpieczeniach upraw, likwidacji szkód przez firmy 

ubezpieczeniowe. 

Następnie głos zabrał Pan Dariusz Wasiela - Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie, który 

poinformował zgromadzonych o utrzymaniu wód będących w Zarządzie Zlewni w Olsztynie. 

Poinformował, że Zarząd zlewni ma pod sobą 5 nadzorów wodnych, na bieżąco wykonuje prace 

naprawcze i interwencje powodziowe. 

Pan Dariusz Wasiela przekazał informacje o działaniach na rzece Łynie i Guber. Pan Roman 

Puchalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim zapytał o działanie 

bobrów na urządzenia melioracyjne. 

Pan Dariusz Wasiela wyjaśnił, że bóbr jest chroniony, ale jeśli są zagrożenia to tamy są rozbierane. 

Pan Roman Puchalski zapytał o urobek, który zostaje po wykonanych zabiegach melioracyjnych 

i często nie jest wywożony. Pan Dariusz Wasiela wyjaśnił zasady przetargów i rozwiazywania 

powyższych kwestii. 

Następnie Pan Krzysztof Wiśniewski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ełckim zapytał, czy dzierżawca może zablokować jezioro przepływowe. 

Uzyskał odpowiedź, że jeśli nie ma zastawki nie ma możliwości zablokowania przepływu. 

Pan Dariusz Wasiela zaapelował, aby w takich sytuacjach przesyłać informacje do Zarządu 

Zlewni. 



4 
 

 

Ada. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrali przedstawiciele KOWR- Aneta 

Staranowicz i Cezary Antczak. 

Pani Aneta Staranowicz przedstawiła informacje w zakresie gospodarowania ziemią. 

Na dzień 31.08.2022 r. wykonano 229 przetargów na dzierżawę, podpisano 188 umów na 

24443 ha gruntów, średnia wysokość czynszu to 13,13 dt/ha. Pani Aneta Staranowicz 

poinformowała, że podpisano 230 aneksów przedłużenia umów dzierżaw na 7179 ha, średnia 

powierzchnia wyniosła 31 ha. Poinformowała, że wnioski o przedłużenie umów dzierżaw 

najwcześniej można składać, co 2 lata przed zakończeniem umowy dzierżawy i nie później niż 

3 miesiące przed zakończeniem. 

Do 31.08.2022 r. odbyło się 1285 przetargów na sprzedaż 285 ha. Podpisano 459 umów.  

Ponadto grunty są rozdysponowane poprzez bezpłatne przekazanie Lasom Państwowym i 

kościołom. 

Następnie głos zabrał Pan Cezary Antczak, który przedstawił sytuację na rynkach rolnych. 

Według danych GUS zbiory zbóż podstawowych wyniosły 20,6 mln. ton i jest to 1 % mniej niż 

rok wcześniej. Zbiory kukurydzy szacuje się na 6 mln. ton. Obszar zasiewu był mniejszy o 7%, 

jednak plon był wyższy. Według danych GUS zebrano 3,6 mln ton rzepaku i jest to o 12 % 

więcej, rzepaku zasiano 8 % więcej. Pan Cezary Antczak poinformował, ze na świecie zbiory 

zbóż szacuje się na 2 mld 757 ton i jest to o 75 mln ton mniej niż w 2021 r. W Unii Europejskiej 

zbiory są o 4 mln ton mniejsze. 

Według danych GUS ceny zbóż spadły: ceny pszenicy oscylują na poziomie 1510 zł, pszenica 

paszowa 1460 zł-1530 zł , pszenżyto- 1300-1360 zł. Dodał, ze obecnie tani jest rzepak. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obraz głos zabrała Pani Anna Zielińska - ekspert ds. agro 

BNP Paribas Bank Polska S.A., która przedstawiła uczestnikom posiedzenia informację na 

temat dostępnych dla rolników kredytów. 

Obecnie można skorzystać z następujących narzędzi: 

- kredyty dla małych gospodarstw: kredyt nawozowy do 100 tys. zł z marżą 1 % 

- kredyt obrotowy z gwarancją FGR i dopłatami 

- kredyt inwestycyjny: Linia RR i linia Z. 

Pani Anna Zielińska dodała, że w chwili obecnie jest załamanie kredytowe. 

Ponadto rolnicy mogą ubiegać się o kredyty klęskowe, w przypadku posiadania protokołu z 

szacowania. Oprocentowanie tych kredytów zależy od wielkości ubezpieczenia, okres 

kredytowania to 4 lata. 

Pani Anna Zielińska poinformowała także, że 15.10.2022 r. w Białymstoku odbędzie się Agro 

na obcasach i do dyspozycji Izby Rolniczej ma 8 zaproszeń. Poinformowała także 

zgromadzonych, że bank prowadzi cykl spotkań dotyczących sukcesji. 

 

Następnie Prezes W-MIR przekazał informację o zaplanowanej na dzień 17-18 września 

konferencji i wspólnym posiedzeniu Rad Powiatowych W-MIR. 

 

Po posiedzeniu Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR Zarząd omówił 

sprawy bieżące: 
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W pierwszej kolejności Zarząd zapoznał się i wnioskami z Rad Powiatowych W-MIR i komisji 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie kwoty nie 

przekraczającej 1000 zł w ramach środków  przeznaczonych przez Zarząd W-MIR na 

współorganizację dożynek w poszczególnych powiatach. Kwota do 500 zł z wnioskowanych 

środków będzie przeznaczona na zakup pucharów dla wyróżniających się rolników z gminy 

Dobre Miasto. Puchary zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych w Dobrym Mieście w 

dniu 10 września 2022 r. Pozostała kwota - 500 zł zostanie przeznaczona na pierwszą nagrodę 

w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy podczas Dożynek Gminnych w Biskupcu w 

dniu 11.09.2022 r. – Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na 

wydatkowanie środków. 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim w 

dniu 21.09.2022 r. – Na posiedzenie oddelegowano pana Piotra Miecznikowskiego - Członka 

Zarządu W-MIR. 

W dalszej części omówiono pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

 Odpowiedź MRiRW o zwiększenie stawek dopłat do gruntów rolnych objętych 

programami zalesieniowymi.- Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź postanowiono 

przesłać wnioskodawcy. 

 Zaproszenie na konferencję nt. rolnictwa ekologicznego w dniach 23-24.09.2022 r.  

w Poznaniu.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Zaproszenie na konferencję i warsztaty pn. „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki 

Rolnej na lata 2022- 20223” w dniach 29-30 września 2022 r. w Warszawie. - Zarząd podjął 

uchwałę o oddelegowaniu do udziału w konferencji Zarząd W-MIR. 

  Pismo w sprawie pomocy w organizacji spotkania na temat „Ograniczenie emisji 

gazów cieplarnianych w produkcji bydła – doświadczenia amerykańskie”. - Podjęto uchwałę 

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania pn. „Ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych w produkcji bydła – doświadczenia amerykańskie” w dniu 15.09.2022 r. 

  w kwocie 1075 zł brutto oraz w sprawie  zwrotu kosztów podróży za udział w spotkaniu dla 

Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR i Pana Marka Kuźniewskiego - Wiceprezesa W-

MIR. 

 Pismo KRIR odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach 

 i biopaliwach. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

Następnie omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 15 z posiedzenia Zarządu z dnia 02.09.2022 r. 

 Pani Elżbieta Nalewajko – Księgowa W-MIR przedstawiła Zarządowi Izby informację 

dotyczącą niezbędnych przesunięć w budżecie wynikających z realizacji zadań 

statutowych. W związku z powyższym Zarząd podjął uchwałę w sprawie dokonania 

przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w planie finansowym 

dotyczącym bieżącej działalności w 2022r. Postanawiano dokonać przesunięć pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w planie finansowym dotyczącym 

bieżącej działalności w następujący sposób: Z pozycji VII ”Pozostałe koszty” pkt. 6 

Nagrody, konkursy” przesuwa się: 
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- do pozycji I ”Materiały” pkt 4  „Pozostałe materiały - bieżąca działalność statutowa Izby”” 

kwotę 10.000 zł;  

- do pozycji III „Wynagrodzenia” pkt. 1 „Umowy o pracę” kwotę 10.000 zł;  

- do pozycji IV „Świadczenia na rzecz pracowników” pkt. 1 „B.H.P” kwotę 2.000 zł;  

- do pozycji V „Zakup wyposażenia” kwotę 5.000 zł. 

Łączenie 27.000 zł przesunięcia z pozycji VII ”Pozostałe koszty” pkt. 6 Nagrody, 

konkursy”. 

 Podjęto uchwałę w  sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli W-MIR na 

Dożynkach Jasnogórskich w kwocie 4215,68 zł (w tym noclegi i gastronomia -3811, 27 zł i 

kosz- 404,41 zł) oraz w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Kazimierzowi Wróblewskiemu –

Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim i Panu Markowi Łapin - 

Członkowi Rady powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim do Częstochowy w dniach 03-

04.09.2022 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów współorganizacji Dożynek 

Archidiecezjalnych w dniu 11.09.2022 r. w Gietrzwałdzie w kwocie 647,06 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów montażu hydrantu w biurze W-MIR  

w kwocie 1707,24 zł brutto. 

  Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Marka Kuźniewskiego – 

Wiceprezesa W-MIR i Roberta Nowackiego- Członka Zarządu W-MIR za udział  

w dożynkach gminnych w Piszu w dniu 11.09.2022 r. 

 Podczas posiedzenia Zarząd Izby spotkał się z panem Andrzejem Steckiewiczem- 

Prezesem Związku Hodowców i Producentów Bydła Mlecznego. Pan Andrzej Steckiewicz 

zaprosił Zarząd Izby na obchody 30-lecia Związku. Powiedział, że jest to jeden z najstarszych 

związków w kraju i podczas tej uroczystości Związek Hodowców chciałby podziękować 

instytucjom za współpracę. Dodał także, że współpraca z Izbą Rolniczą układa się bardzo 

dobrze. Pan Andrzej Steckiewicz zwrócił się także o pomoc i wsparcie w organizacji obchodów 

Jubileuszu. Zarząd W-MIR pozytywnie ustosunkował się do prośby. 

 Ministerstwo Infrastruktury – odpowiedź na pismo w sprawie zalewania łąk wzdłuż 

rzeki Wkry.- Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego – prośba o wsparcie  

i dofinansowanie organizacji wydarzenia jubileuszu XXX-lecia istnienia Związku. - Zarząd 

podjął uchwałę o współorganizacji i przeznaczeniu na ten cel kwoty 10000 zł brutto.  

 Zaproszenie na konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w dniu 27.10.2022 r. 

 w Jachrance.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 Informacja o zwołaniu III posiedzenia Rady Społecznej KOWR.- Zarząd zapoznał się z 

informacją. 

  Rolnik z gminy Jonkowo- pismo do wiadomości skierowane do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie sposobu wyliczania odszkodowania. - Zarząd 

zapoznał się z pismem 

 Rolnicy z gminy Gołdap  - prośba o wsparcie w sprzedaży działek i uzyskaniu 

warunków zabudowy. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono poinformować rolnika o 

przepisach prawa w tym zakresie. 
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  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie - odpowiedź na pismo W-MIR  dotyczące  

badania  próbek dzików w związku z ASF.- Zarząd zapoznał się z odpowiedzią, postanowiono 

przekazać ja wnioskodawcy. 

 TV Kopernik  - Zaproszenie do udziału w programie Kierunek Sukces.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem. 

 Zaproszenie na Galę Jubileuszową z okazji 70 - lecia Radia Olsztyn w dniu 23.09.2022 

r. w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego – Prezesa 

W-MIR i zakupie wiązanki okolicznościowej w kwocie 150 zł brutto. 

 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie  - zaproszenie na uroczystą 

inauguracje roku akademickiego 2022/2023 w dniu 08.10.2022 r.  – Podjęto uchwałę w sprawie 

oddelegowania Pana Roberta Nowackiego – Członka Zarządu W-MIR. 

 Zaproszenie na konferencję „Bioróżnorodność- szansa i wyzwanie dla bezpiecznej 

efektywnej produkcji rolnej w świetle zmian klimatycznych i rosnących potrzeb życiowych w 

dniach 20-21.09.2022 r. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczy. 

 Zaproszenie na oficjalne przekazanie wyposażenia zakupionego ze środków Funduszu 

sprawiedliwości dla OSP w Dźwierzutach w dniu 16.09.2022 r.- W spotkaniu uczestniczył Pan 

Romuald Tański - Prezes W-MIR. 

 Zaproszenie na oficjalne przekazanie wyposażenia zakupionego ze środków Funduszu 

sprawiedliwości dla OSP w Pasymiu, Gromie i Jurgach w dniu 16.09.2022 r. W spotkaniu 

uczestniczył Pan Romuald Tański - Prezes W-MIR. 

 Zaproszenie na Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie w dniu 18.09.2022 r.  

w Olsztynku. – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Marka 

Kuźniewskiego - Wiceprezesa W-MIR, Pana Mirosława Borowskiego – Delegata do Krajowej 

Rady Izb Rolniczych oraz Wojciecha Szypulskiego- Delegata na Walne Zgromadzenie w-MIR z 

powiatu nidzickiego, który pełnił rolę Starosty Dożynek, oraz Panom Bartłomiejowi 

Lewalskiemu, Krzysztofowi Kazanieckiemu i Mateuszowi Cyganowi – Członkom Walnego 

Zgromadzenia W-MIR, którzy byli reprezentacją sztandaru W-MIR. 

 Zaproszenie na VIII Kurzętnickie Impresje Orkiestr Dętych w dniu 18.09.2022 r.  

w Kurzętniku. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 Podziękowanie za wsparcie dożynek w Sołectwie Rumy. – Zarząd zapoznał się. 

  Podziękowanie za wsparcie Miłomłyńskiego Święta Plonów.  – Zarząd zapoznał się. 

 Burmistrz Bisztynka- Podziękowanie za wsparcie dożynek. – Zarząd zapoznał się. 

  Dyrektor Morąskiego Domu Kultury – podziękowanie za wsparcie dożynek gminnych  

w Morągu. – Zarząd zapoznał się. 

 Wójt Gminy Iława - Podziękowanie za wsparcie dożynek. – Zarząd zapoznał się. 

 Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt w 

dniu 03.10.2022 r. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu pana Mirosława Borowskiego- 

Delegata W-MIR do KRIR. 

 Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego na Wydziale Biologii i Biotechnologii 

w dniu 03.10.2022 r. – Podjęto uchwalę o oddelegowaniu  Piotra Miecznikowskiego - Członka 

Zarządu W-MIR. 

 Zaproszenie na uroczyste otwarcie wiatraka w Dobrocinie po remoncie w dniu 

14.09.2022r. – Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył. 



8 
 

 Gmina Braniewo – prośba o współorganizację wydarzenia pt. „Festiwal Kury” w dniu 

23.09.20222 r. w miejscowości Świętochowo oraz zaproszenie na Festiwal Kury w dniu 

23.09.2022 r. w Świętochowie. – Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji i przeznaczeniu 

na nagrodę finansową kwoty 1000 zł. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka 

Kuźniewskiego - Wiceprezesa –W-MIR i Pana Jerzego Salitry – Członka Zarządu W-MIR 

  Informacja o XLII Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych  

W-MIR  w dniu 17.10.2022 r. w Sile. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Oddelegowania Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na konferencję i warsztaty 

pn. „Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. 

 Organizacji spotkania pn. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w produkcji bydła – 

doświadczenia amerykańskie”. 

 Dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w planie 

finansowym dotyczącym bieżącej działalności w 2022 r.. 

 Pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy. 

Pokrycia kosztów współorganizacji Głównych Uroczystości Odpustowych i Dożynek 

Archidiecezjalnych w Gietrzwałdzie. 

 Pokrycia kosztów zakupu hydrantu na potrzeby biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 

Dożynki Gminne w Piszu. 

 Współorganizacji Jubileuszu XXX - lecia Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców 

Bydła Mlecznego. 

 Oddelegowania Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na Galę Jubileuszową z 

okazji 70-lecia Radia Olsztyn. 

 Zwrotu kosztów podróży przedstawicielom Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na 

Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku. 

 Oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na inaugurację roku 

akademickiego 2022/2023. 

 Współorganizacji wydarzenia „Festiwal kury”. 

 Organizacji wspólnego posiedzenia wszystkich Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej. 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                Protokołowała:            

          Izby Rolniczej                                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

               

 


