
Protokół nr 4/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 22.02. 2021 roku 

 

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

- Wiceprezes W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek 

Zarządu W-MIR - zdalnie, Piotr Miecznikowski – członek Zarządu W-MIR, Mirosław Bo-

rowski- Delegat W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR.  

W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Pan Wojciech Jończyk - Wiceprezes 

Warmińsko - Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego, Pan Henryk Kuhn – Pre-

zes Warmińsko- Mazurskiego Związku Hodowców Koni, Pan Włodzimierz Olszewski – Pre-

zes Regionalnej Grupy Producentów Drobiu „Farmer”, Pani Beata Ignaczak - Prezes  Stowa-

rzyszenia Rolników Indywidualnych Warmii i Mazur, Pan Rafał  Gotkowski -  Wiceprezes 

Stowarzyszenia Rolników Indywidualnych Warmii i Mazur, Pani Żaneta Gotkowska - ho-

dowca drobiu, Pan Łukasz Wolf - hodowca drobiu. 

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

godz. 10.30 i trwało do godz. 16.30 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Spotkanie z rolniczymi związkami zawodowymi i branżowymi w sprawie podpisania 

porozumienia o współpracy. 

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

3. Pisma z KRIR. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się z rolniczymi 

związkami zawodowymi i branżowymi, w celu podpisania porozumienia o współpracy. 

Wszyscy obecni na posiedzeniu wyrazili wolę podpisania porozumienia, licząc na 

konstruktywną i owocną współpracę. Pan Romuald Tański - Prezes W-MIR powiedział, że 

nie ma tematu, którym Izba się nie interesuje. Izba Rolnicza zawsze stara się pomagać 

wszystkim rolnikom niezależnie do jakiego związku, czy organizacji należą. Pan Mirosław 

Borowski – Delegat W-MIR do KRIR dodał, że chodzi o to, żeby sprawy rolników były 

dobrze reprezentowane. Po zakończeniu dyskusji przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego 

Związku Hodowców Bydła, Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni, 

Stowarzyszenia Rolników Indywidualnych Warmii i Mazur, "Farmera" - Regionalnej Grupy 



Producentów Drobiu oraz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podpisali porozumienie o 

współpracy, którego głównym celem jest obrona interesów rolników z województwa 

warmińsko-mazurskiego.  

Przewodniczącym „Porozumienia" został wybrany pan Wojciech Jończyk - Wiceprezes Za-

rządu W-MZHBM.  Porozumienie ma charakter otwarty, sygnatariusze wyrazili wolę jego 

rozszerzenia o inne związki i organizacje rolnicze, które wyrażą wolę współpracy w zakresie 

objętym porozumieniem. Z ramienia Zarządu W-MIR do kontaktów ze związkami i organiza-

cjami rolniczymi został oddelegowany Pan Marek Kuźniewski - Wiceprezes Izby. 

Podczas spotkania Pani Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR poinformowała zgro-

madzonych, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wydaje biuletyn informacyjny i istnieje 

możliwość bezpłatnego zamieszczania w nim artykułów przygotowanych przez związki i or-

ganizacje, z którymi podpisano porozumienie.  

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił wnioski z posiedzenia Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji: 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim,  

w związku z niepokojącymi doniesieniami medialnymi, zwraca się z prośbą o wystąpienie do 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z pytaniem, czy są planowane bądź prowadzone 

prace nad zmianami w składkach ZUS, które polegałyby na utracie prawa do ubezpieczenia w 

KRUS rolników, którzy prowadzą dodatkową działalność gospodarczą. – Zarząd Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej poinformował, że pismo o udzielenie informacji czy planowane są 

prace ww. zakresie zostało wystosowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Kopię pisma 

postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim 

zwraca się z prośbą o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o 

umorzenie kar nałożonych na producentów mleka za przekroczenie kwot mlecznych. Kary 

dotknęły tylko i wyłącznie rolników jako producentów mleka, natomiast pozostałe ogniwa w 

łańcuchu przetwórstwa i dystrybucji (mleczarnie, hurtownie, przewoźnicy, sklepy) otrzymały 

pełnowartościowy produkt, z którego uzyskały przychód. Tym samym wysoce 

niesprawiedliwy jest fakt, że jedynie rolnik poniósł dotkliwą karę z tytułu przekroczenia kwot 

mlecznych. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Niestety nie jest on możliwy do zrealizowania. 

Sprawa dotyczy kar za przekroczenie kwot mlecznych w roku kwotowym 2014-2015 i zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowano pomoc, która polegała na 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010001087973&__cft__%5b0%5d=AZWSTPgLm7PP0gNz2rqPSXC4T7RGpYgn6rpuymrV3IsS3xveQYUtzvFRj38xlfIZwYSi8N-NYdbgDK4wiinLYPTmw4rWcz6qH0hdginjdqL3CCwhcbdRrbu2QrTOQyK1JsxomeDOh_Ufi86wo7oGMjjuSChDDgxkCcj_oAqbaKGU1HbagnnD7Di63AkiEm18XD4&__tn__=-%5dK-R


zastosowaniu płatności ratalnych i bez odsetek. Kary powinny zostać uregulowane w całości 

do 30 września 2017 r. Pierwsza rata, opiewająca na co najmniej jedną trzecią kwoty, 

wpłacona musiała być do 30 września 2015 r., druga rata, stanowiąca również co najmniej 

jedną trzecią - do 30 września 2016 r.  

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim 

zwraca się z prośbą o wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa o zwiększenie liczby etatów w Biurach Powiatowych Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału Regionalnego, w tym Biurze Powiatowym ARiMR w Ełku o dwie osoby. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje coraz więcej zadań,  

w związku z tym część z nich scedowana jest na Biura Powiatowe. W ostatnim czasie BP 

ARiMR obsługiwały dodatkowe programy takie jak: pomoc dla rolników szczególnie 

dotkniętych kryzysem COVID-19, pomoc na wyrównanie dochodu utraconego w związku  

z afrykańskim pomorem świń (ASF), pomoc na zakup komputera dla dziecka z rodziny 

rolniczej, pomoc dla posiadaczy chryzantem oraz działania premiowe (premie dla młodych 

rolników, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, restrukturyzacja małych 

gospodarstw), co jest ogromnym obciążeniem dla pracowników, jak również doprowadzić 

może do spowolnienia wypłaty środków z podstawowych działań realizowanych przez Biura 

Powiatowe. 

Ełckie Biuro Powiatowe, dzięki bardzo dobremu zarządzaniu oraz doświadczeniu 

pracowników, cechuje się wysoką terminowością. Dodatkowe działania, które zostały 

powierzone do realizacji, zwłaszcza obsługa wniosków działania premiowego na rozpoczęcie 

działalności pozarolniczej, które jest byłym działaniem inwestycyjnym, a co za tym idzie 

najtrudniejszym działaniem premiowym, spowodować może znaczne pogorszenie 

terminowości i jakości obsługi podstawowych zadań. Aby utrzymać dotychczasową wysoką 

skuteczność działania BP ARiMR w Ełku należałoby uzupełnić etatyzację o dwie osoby. 

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił poinformować wnioskodawcę, że 

Zarząd wesprze starania po otrzymaniu w tej sprawie pisma od kierownika biura 

powiatowego ARiMR w Ełku. Ponadto Rada w swoim wniosku wskazuje, że biuro powiatowe 

cechuje się wysoką terminowością, co jest sprzeczne z potrzebą uzupełnienia etatów. 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim 

zwraca się z prośbą o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o 

zmianę zasad wyznaczania obszarów proekologicznych (EFA) zgłaszanych we wnioskach do 

płatności bezpośrednich. W 2018 roku zaczęła obowiązywać zasada zakazu stosowania 



środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych. Z uwagi na to, że wielu rolników, w 

celu realizacji praktyki zazielenienia sieje rośliny bobowate grubonasienne, zakaz ten 

powoduje liczne problemy. Produkcja roślin wysokobiałkowych na ziarno bez stosowania 

środków ochrony roślin staje się nieopłacalna, z uwagi na pozyskiwanie bardzo niskich 

plonów przy bardzo wysokich nakładach pracy oraz materiału siewnego. Często ziarno takie 

jest porażone chorobami grzybowymi i mykotoksynami, które są niebezpieczne w żywieniu 

zwierząt. Produkcja taka stoi w sprzeczności z polityką rolną naszego kraju, który w 

założeniach ma dążenie do zaspokojenia zapotrzebowania na białko paszowe krajową 

produkcją i wypieranie białka importowanego, najczęściej pochodzącego z roślin 

modyfikowanych genetycznie. 

- Zarząd wyjaśnił, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wystąpiła w tej sprawie do 

Krajowej Rady Izb Rolniczych, a Zarząd KRIR popierając wniosek wystosował w  dniu 

01.02.2021 r. w tej sprawie pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kopię pisma 

postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

Następnie Zarząd zapoznał się z zaproszeniami otrzymanymi na posiedzenia Rad 

Powiatowych W-MIR i komisji: 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w dniu 

15.02.2021r. – W posiedzeniu uczestniczyli Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR i Pan 

Marek Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR. 

 Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 16.02.2021 r – W posiedzeniu 

uczestniczył Pan Marek Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR. 

 Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim w dniu 

24.02.2021r. –Na posiedzenie oddelegowano Pana Roberta Nowackiego Członka Zarząd  

W-MIR. 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi  

z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 Informacja o posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24.03.2021 r.  

w Parzniewie. – Zarząd zapoznał się z informacją. W posiedzeniu będzie uczestniczył 

Prezes i Delegat do KRIR. 

 Pismo w sprawie programu informatycznego Sorga. - Zarząd zapoznał się z pismem 

wyjaśnił, że W-MIR ma własny system informatyczny powiadamiania rolników przez sms i 

w chwili obecnej nie jest zainteresowany włączeniem się w program zaproponowany przez 

KRIR. 



 Odpowiedź  na pismo w sprawie stosowania ulg inwestycyjnych (Odpowiedź na wniosek V 

Walnego Zgromadzenia W–MIR). - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono 

odpowiedź przesłać wnioskodawcy. Ponadto postanowiono przygotować wystąpienie  

o zmianę zapisów prawa w zakresie przyznawania ulg inwestycyjnych na budowę silosów 

zbożowych i wiat w gospodarstwach rolnych. 

 

Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu nr 3 z dnia 03.02.2021 r. 

 Omówiono organizację posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych  

W-MIR. Wstępnie ustalono termin posiedzenia na dzień 09.03.2021 r. oraz  

zaproponowano tematy na posiedzenie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zdjęcia z ewidencji składników majątkowych. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – 

Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu w dniu 08.02. 2021 r.  w Olsztynie z rolnikami w 

sprawie dzierżawy gruntów rolnych w powiecie giżyckim. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – 

Prezesowi W-MIR za udział w mediacjach z rolnikami w dniu 11.02.2021 r. w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – 

Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu wspólnoty lokalowej przy ul. Towarowej 1  

w dniu.18.02.2021 r. w Olsztynie.  

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Honoracie Wolskiej – Członkini 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim za udział w dniu 11.02.2021 r.  

w mediacjach z rolnikami w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce w roku 

szkolnych 2020/2021  uczniom szkół rolniczych w Dobrocinie i Karolewie wywodzącym się 

z rodzin rolniczych. Postanowiono na ten cel przeznaczyć kwotę 4800 zł brutto. 

 Opinia prawna dotycząca wniosku z VI Walnego Zgromadzenia W-MIR- w sprawie 

postępowania z odpadami po olejach i smarach.- Zarząd zapoznał się z opinią prawną, 

postanowiono przesłać ją wnioskodawcy. 

 Informacja o XXIV sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu  

16.02.2021 r. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - prośba o oddelegowanie Pana Jerzego Salitry – 

Członka Zarządu do Społecznej Rady Konsultacyjnej na kadencję 2020-2024 przy 



Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM. – Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana 

Jerzego Salitry – Członka Zarządu W-MIR do prac Społecznej Rady Konsultacyjnej. 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie. -  Informacja  

o połączeniu oddziału WIORIN w Giżycku oraz oddziału WIORIN w Węgorzewie, z 

siedzibą w Giżycku. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Olsztynie. - Informacja o prawie 

uczestnictwa w pracach komisji podczas oceny wniosków o dzierżawę obwodów 

łowieckich. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu  Pana Marka Kuźniewskiego- 

Wiceprezesa W-MIR do prac komisji podczas oceny wniosków o dzierżawę obwodów 

łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków przy PZŁ Zarząd Okręgowy w Olsztynie. 

 Urząd Miejski w Gołdapi - do wiadomości pismo w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu 

na rzecz KOWR aktualnej wartości pieniężnej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 

172/49 położonej w gminie Gołdap. – Zarząd zapoznał się z pismem. Wystosowano pismo 

wspierające działania gminy. 

 Rolnicy z gminy Kruklanki - prośba o zajęcie stanowiska w sprawie dzierżawy gruntów 

rolnych. – Zarząd zapoznał się. Wystosowano pismo z prośbą o umożliwienie 

wydzierżawienia gruntów w okolicy gospodarstwa. 

 Restrukturyzacja Gospodarstwa Załuski. -  Zarząd zapoznał się z materiałami dotyczącymi 

restrukturyzacji, wydano pozytywną opinię W-MIR.  

 Informacja o spotkaniu informacyjnym online dotyczącym działania rolno-środowiskowo-

klimatycznego w dniu 26.02.2021 r – W spotkaniu będzie uczestniczył Pan Piotr 

Miecznikowski – Członek Zarządu W-MIR. 

  PZDR Węgorzewo - Prośba o włączenie się w organizację eliminacji powiatowych 

Olimpiady Widzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. – Podjęto uchwałę 

w sprawie współorganizacji eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony 

Środowiska u BHP w Rolnictwie i przeznaczeniu na nagrody po 400 zł na każdy powiat. 

 PZŁ Zarząd Okręgowy w Elblągu - zaproszenie do udziału w pracach komisji oceniającej 

rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich. - Zarząd podjął uchwałę o 

oddelegowaniu  Pana Jerzego Salitry - Członka Zarządu W-MIR do prac komisji podczas 

oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków 

przy PZŁ Zarząd Okręgowy w Elblągu. 

 PZŁ Zarząd Okręgowy w Ciechanowie - prośba o wyznaczenie osoby z ramienia W-MIR 

do prac przy rozpatrywaniu wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich w okręgu 



ciechanowskim. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu  Pana Piotra 

Miecznikowskiego -  Członka Zarządu W-MIR do prac komisji podczas oceny wniosków o 

dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków przy PZŁ Zarząd 

Okręgowy w Ciechanowie. 

 Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie - Zaproszenie na 

spotkanie w dniu 26 lutego 2021 r. w Kętrzynie. - Zarząd na spotkanie oddelegował Pana 

Roberta Nowackiego – Członka Zarządu W-MIR. 

 Grupa Producentów Drobiu Mazurski Kurczak - Uwagi do projektu ustawy o 

przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie 

produktami rolnymi i spożywczymi. – Zarząd postanowił uwzględnić uwagi. 

 ARiMR – odpowiedź na wniosek VI Walnego Zgromadzenia W-MIR w sprawie realizacji 

płatności w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

Postanowiono odpowiedź przesłać wnioskodawcy. 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski -  Zaproszenie na posiedzenie Zespołu ds. analizy szans  

i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich województwa 

warmińsko-mazurskiego w formie wideokonferencji w dniu 24.02.2021 r. – Podjęto 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego - Prezesa W-MIR do prac w zespole 

oraz podjęto uchwałę o uchyleniu uchwały  nr 537/2017 z dnia 07.06.2017 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy z Mazurystudio Sp.z. o.o  na realizację 22 

informacyjno – promocyjnych materiałów audiowizualnych, z czego 16 filmów będzie 

dotyczyło cyklu „Skąd się bierze żywność”. Na realizację umowy przeznaczono kwotę 

26516,58 zł brutto. 

 Dyskutowano o włączeniu się w realizację programu „Rolniczy raport”. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 

250 zł brutto z powodu śmierci Krzysztofa Banacha - Wiceprezydenta Polskiej Federacji 

Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego – prośba o uhonorowanie i 

nagrodzenie najlepszych hodowców bydła mlecznego, podczas podsumowania oceny roku 

w województwie warmińsko-mazurskim. - Podjęto uchwałę w sprawie ufundowania 

pucharów okolicznościowych dla najlepszych hodowców bydła mlecznego w województwie 

warmińsko-mazurskim w kwocie 4000 zł brutto. 

 

 



Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 zdjęcia z ewidencji składników majątkowych 

 sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR za 

udział w spotkaniu w dniu 08.02.2021 r.  w Olsztynie z rolnikami w sprawie dzierżawy 

gruntów rolnych w powiecie giżyckim. 

  zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR za udział 

w mediacjach z rolnikami w dniu 11.02.2021 r. w Olsztynie. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR za udział 

w spotkaniu wspólnoty lokalowej przy ul. Towarowej 1  

w dniu 18.02.2021 r. w Olsztynie.  

 zwrotu kosztów podróży Pani Honoracie Wolskiej - Członkini Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie ostródzkim za udział w dniu 11.02.2021 r. w mediacjach z 

rolnikami w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie 

  przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnych 2020/2021  

uczniom szkół rolniczych w Dobrocinie i Karolewie wywodzącym się z rodzin 

rolniczych. Postanowiono na ten cel przeznaczyć kwotę 4800 zł brutto. 

 oddelegowania Pana Jerzego Salitry – Członka Zarządu W-MIR do prac Społecznej 

Rady Konsultacyjnej na kadencję 2020-2024 przy Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa 

UWM 

 oddelegowania  Pana Marka Kuźniewskiego - Wiceprezesa W-MIR do prac komisji 

podczas oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych 

wniosków przy PZŁ Zarząd Okręgowy w Olsztynie. 

 współorganizacji eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony 

Środowiska u BHP w Rolnictwie i przeznaczeniu na nagrody po 400 zł na każdy 

powiat. 

 oddelegowania  Pana Jerzego Salitry  - Członka Zarządu W-MIR do prac komisji 

podczas oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych 

wniosków przy PZŁ Zarząd Okręgowy w Elblągu. 

 oddelegowania  Pana Piotra Miecznikowskiego - Członka Zarządu W-MIR do prac 

komisji podczas oceny wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów 

oceny tych wniosków przy PZŁ Zarząd Okręgowy w Ciechanowie. 

 oddelegowania Pana Romualda Tańskiego - Prezesa W-MIR do prac w Zespole ds. 

analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich 



województwa warmińsko-mazurskiego oraz uchylenia uchwały  nr 537/2017 z dnia 

07.06.2017 r. 

 podpisania umowy z Mazurystudio Sp.z. o.o  na realizację 22 informacyjno – 

promocyjnych materiałów audiowizualnych, z czego 16 filmów będzie dotyczyło cyklu 

„Skąd się bierze żywność”. Na realizację umowy przeznaczono kwotę 26516,58 zł 

brutto. 

 pokrycia kosztu zakupu wiązanki okolicznościowej z powodu śmierci Krzysztofa 

Banacha- Wiceprezydenta Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

w kwocie 250 zł brutto.. 

 ufundowania pucharów okolicznościowych dla najlepszych hodowców bydła 

mlecznego w województwie warmińsko-mazurskim w kwocie 4000 zł brutto. 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

  

 


