
 

Protokół nr 17/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia  07 grudnia 2020 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR, Robert Nowacki – 

Członek Zarządu W-MIR  i Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR - zdalnie, Marek Kuźniewski – 

członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski- Delegat W-MIR do KRIR- oraz Jolanta Mackiewicz 

– dyrektor biura W-MIR. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli także zaproszeni goście: Pan 

Kazimierz Zelma- Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Zarodowej Trzody 

Chlewnej, Pan Włodzimierz Olszewski - Członek Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby 

Gospodarczej, Prezes „ Farmer” Sp. z o.o., Pan Mateusz Kępka, Pan Rafał Gotkowski, Pan Piotr 

Kamiński, Pani Beata Ignaczak – przedstawiciele Agrounii. 

Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o 

godz. 10.30 i trwało do godz. 14.00  

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Spotkanie z organizacjami rolniczymi. 

2. Wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji. 

3. Pisma z KRIR. 

4. Sprawy bieżące. 

Ad. 1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd spotkał się z organizacjami rolniczymi, w celu 

omówienia  aktualnej sytuacji w rolnictwie. Wiceprezes W-MIR Pan Romuald Tański przypomniał  

o porozumieniu rolników podpisanym w 2000 r. i zaproponował, aby do niego nawiązać i podjąć 

współpracę w zakresie rolnictwa. Określono zakres wspólnych działań i przekazano projekt 

porozumienia o współpracy. Zwrócono uwagę na małą znajomość z zakresu rolnictwa wśród 

mieszkańców miast. Pan Marek Kuźniewski – członek Zarządu W-W-MIR poinformował, że Izba 

planuje przygotować cykl programów skierowanych do konsumentów. Pan Włodzimierz Olszewski –

przybliżył obecną sytuację na rynku drobiu, natomiast Pan Kazimierz Zelma na rynku trzody 

chlewnej. Postanowiono zorganizować kolejne spotkanie, w celu omówienia dalszej współpracy i 

podpisania porozumienia. 

Ad.2 W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami otrzymanymi  z posiedzenia 

Rad Powiatowych W-MIR i komisji: 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z 

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie 280,00 zł z puli środków przeznaczonych  

na statutową działalność Rady na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych: 

bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej  w dniu 15 grudnia 2020 roku w Olsztynie. -  Zarząd 

zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR 

 w powiecie lidzbarskim. 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się z 

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie 310,00 zł z puli środków przeznaczonych  

na statutową działalność Rady na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych: 

bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej  w dniu 15 grudnia 2020 roku w Olsztynie. -  Zarząd 



zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie kętrzyńskim. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z 

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie 210,00 zł z puli środków przeznaczonych  

na statutową działalność Rady na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych: 

bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej  w dniu 15 grudnia 2020 roku w Olsztynie. -  Zarząd 

zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie bartoszyckim. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych: 

- Pismo z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie usuwania folii rolniczych.- Zarząd zapoznał 

się z pismem. Postanowiono odpowiedź przekazać wnioskodawcy. 

- Zaproszenie na VI Posiedzenie KRIR w dniu 09.12.2020 r. w Parzniewie. - Zarząd podjął uchwałę 

o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR. 

 

Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące: 

- Informacja dotycząca likwidacji Pracowni Oceny Nasion w Olsztynie. -  Zarząd W-MIR postanowił 

wystosować sprzeciw wobec decyzji o likwidacji Pracowni Oceny Nasion w Olsztynie. Wystosował  

w tej sprawie pismo do Posłów na Sejm RP z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

-Zaproszenie na III posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 17.12.2020 r.-

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, przekazano je Panu Markowi Kuźniewskiemu.  

-Pani Dyrektor biura W-MIR przedstawiła aktualną sytuację najmu lokalu na ulicy Lubelskiej. 

Poinformowała, że lokal został opróżniony i wydany Izbie, w związku z czym można podjąć działania 

najmu nowemu lokatorowi. 

-Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztu zakupu artykułów reklamowych w kwocie 4000,00 zł 

brutto 

  

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

- Pokrycia kosztu zakupu artykułów reklamowych w kwocie 4000,00 zł brutto 

- Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR na VI Posiedzenie KRIR w dniu 

09.12.2020 r. w Parzniewie. 

 

 

Romuald Tański 

 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej                                     Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                      Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka  

 



 


