
 

Protokół nr 19/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia  21 października 2021 roku 

 

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

Wiceprezes W-MIR, Robert Nowacki – Członek Zarządu W-MIR- zdalnie, Piotr Miecznikowski – 

Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR,  Mirosław Borowski- Delegat 

W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. Obrady otworzył i prowadził 

Pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.30 i trwało do 

godz. 14.40  

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

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

2. Pisma z KRIR. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskami Rad 

Powiatowych W-MIR i komisji 

 - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 900 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy na  posiedzenie   Rady Powiatowej W-MIR w 

miejscowości Zastawno gm. Młynary  w dniu 21.10.2021r. – Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w poicie elbląskim. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na zakup nagrody, która będzie wręczona w czasie uroczystości - podsumowania 

działalności KGW  Gminy  Braniewo,  w miejscowości Gronowo  gm. Braniewo  w dniu 16. 10. 

2021r. -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

braniewskim. 

          - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie 

zgody dotyczącej przeznaczenia ze środków Rady kwoty w wysokości do pięciuset złotych na 

sfinansowanie serwisu kawowego podczas posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 



nidzickim z udziałem zaproszonych gości, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2021 r w Nidzicy. - 

Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

           - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie 

zgody dotyczącej przeznaczenia ze środków Rady kwoty w wysokości do 200 zł na poczet zakupu 

plateru okolicznościowego, który zostanie wręczony  w podziękowaniu za współpracę z samorządem 

rolniczym odchodzącemu na emeryturę Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Nidzicy. Wydatek 

poniesiony zostanie zgodnie z art. 5 pkt. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych. - 

Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim z dnia 14.10.2021 r. 

- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim 

W nawiązaniu do pisma wystosowanego przez pana Macieja Sitarka Burmistrza Lidzbarka 

skierowanego do pana Marka Gróbarczyka Sekretarza Stanu Departamentu Gospodarski Wodnej i 

Żeglugi Śródlądowej w sprawie rozwiązania problemu notorycznego zalewania łąk znajdujących się 

wzdłuż rzeki Wkry na terenie gmin Działdowo, Płośnica, Lidzbark, Rada Powiatowa W-MIR w 

powiecie działdowskim popierając stanowisko Burmistrza i rolników zwraca się z prośbą do Zarządu 

W-MIR o podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie od Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie właściwego utrzymania stanu rzeki Wkry poprzez stosowanie przez 

odpowiedzialne służby systematycznej konserwacji brzegów rzeki Wkry. Właściwa konserwacja 

brzegów rzeki zapewni prawidłowy spływ wód, który spowoduje zaniechanie zalewania łąk rolnikom i 

w konsekwencji umożliwi zbiór II i III pokosu trawy.- Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskiem. 

Poinformował, ze w dniu 13.10.2021 r. wystosował pismo do Sekretarza Stanu Departamentu 

Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej popierające wniosek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku. 

            

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim w dniu 22.10.2021 r. 

w Olsztynie.- W posiedzeniu udział weźmie Pan Marek Kuźniewski- Wiceprezes W-MIR. 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim w dniu 25.10.2021 r. 

w Srokowie. - W posiedzeniu udział weźmie Pan Marek Kuźniewski- Wiceprezes W-MIR. 

 

Ad. 2. W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z KRIR. 

- Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie ograniczenia praw organizacjom 

rolniczym. – Zarząd W-MIR po zapoznaniu się z pismem. Postanowił ponownie skierować wniosek do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

-Informacja o zaplanowanym w dniu 26 listopada w Nadarzynie posiedzeniu Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. - Zarząd zapoznał się z informacją. 



Ad 3. W ostatnim punkcie porządku omówiono sprawy bieżące. 

-  Przyjęto protokół nr 17 z dnia 30 września 2021 r. 

- Omówiono współorganizację z CDR Brwinów konferencji „Kobiety to dobry klimat”, która odbędzie 

się w dniu 26-27.10.2021 r. w Mikołajkach - Do udziału w konferencji oddelegowano Panią Jolantę 

Mackiewicz - Dyrektora Biura W-MIR. Podjęto stosowną uchwałę. 

- Omówiono organizację konferencji Europejska Akademia Kobiet Wiejskich połączoną z otwarciem 

punktu Europe Direct Olsztyn wraz z posiedzeniem Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

W-MIR i Komisji. Ustalono wstępny termin na 23-24 listopada 2021 r. 

- Rolnik z miejscowości Rożental – prośba o interwencję w sprawie sposobu naliczania pomocy na 

wyrównanie obniżenia kwoty dochodu dla producentów trzody chlewnej z tytułu ASF. - Po 

zapoznaniu się z pismem Zarząd W- MIR wysłuchał wyjaśnień Pana Jerzego Salitry- Członka Zarządu 

W-MIR, który uczestniczył w posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa w związku z ASF. Poinformował 

on, że w programie na wyrównanie utraconego dochodu Ministerstwo nie jest w stanie wprowadzić 

żadnych zmian i program nie będzie wydłużony. Dodał, że z tym programem jest dużo problemu. Jest 

wiele sytuacji, w których rolnicy tej pomocy nie otrzymają. Dodał także, że problemem jest również 

sprzedaż trzody. Po dyskusji Zarząd W-MIR postanowił przygotować następujące wystąpienia: 

- do Centrali  ARiMR o wyjaśnienie obniżenia wsparcia  dla producentów trzody na wyrównanie 

utraconych dochodów z tytułu ASF w związku  z wcześniejszym otrzymaniem pomocy covidowej. 

- do  Głównego Lekarza Weterynarii o wydłużenie terminu spełnienia wymagań załącznika II RWK 

2021/05 dla gospodarstw utrzymujących świnie. 

Postanowiono także przygotować odpowiedź rolnikowi o działaniach podejmowanych przez zarząd W-

MIR. 

- Zaproszenie na 25-lecie Izby Rolniczej w Opolu w dniu 05 listopada 2021 r. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. Postanowiono przesłać list gratulacyjny. 

- Zaproszenie na  finał III edycji  konkursu wiedzy „Ochrona Środowiska, zdrowia publicznego i 

bezpieczeństwa żywności.” w dniu 25.10.2021 r.  w Mazurskim Dworze, Osiedle Siejnik (koło 

Olecka). -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.  W finalne konkursu będzie uczestniczył Pan Robert 

Nowacki- Członek Zarządu W-MIR. 

- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego- zaproszenie na konferencje on-line „Turystyka 

nas inspiruje. Turystyka wiejska. Cudownie odkrywać!” w dniu 27.10.2021 r. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nikogo nie oddelegował. 

- Informacja o XXXI sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 26.10.2021 r. - 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegował. 



- KOWR- Odpowiedź na pismo z dnia 19.04.2021 r. (L.dz. 1502/04/2021-KOWR). - Zarząd zapoznał 

się z odpowiedzią. 

Laboratorium Analiz Mleka „LAB-MLEK”- dokumenty dotyczące podziału majątku Spółki – Zarząd 

zapoznał się z dokumentacją. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zamówienia długopisów z logo W-MIR. 

 

- Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku – odpowiedź na 

pismo w sprawie strzelnicy bojowej w Gaudynkach. - Zarząd zapoznał się z pismem, odpowiedź 

przesłano wnioskodawcy. 

  

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w poicie elbląskim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w poicie braniewskim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

- Oddelegowania Pani Jolanty Mackiewicz - Dyrektora Biura W-MIR do udziału w wydarzeniu 

Kobiety to dobry klimat”, która odbędzie się w dniu 26-27.10.2021 r. w Mikołajkach. 

- Zamówienia długopisów z logo W- MIR. 

 

 

 

 

    Romuald Tański 

 

  Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

      Izby Rolniczej 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


