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Protokół nr 1/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 z dnia 8 stycznia 2021 roku 

 

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

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

Miecznikowski – Członek Zarządu, Mirosław Borowski – Delegat do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz – 

Dyrektor Biura. 

Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.30 

i trwało do godz. 15.30.  

 

Obradowano według następującego porządku obrad: 

1. Organizacja VI Walnego Zgromadzenia W-MIR 

2. Sprawy bieżące 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono organizację VI Walnego Zgromadzenia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej. Ustalono termin posiedzenia na 28.01.2021 r. Ponadto ustalono porządek obrad  i 

miejsce posiedzenia.  

 

Ad 2  W kolejnym punkcie omówiono sprawy bieżące:             

 Informacja o Agrarlex – serwisie prawnym dla rolników - Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono 

przesłać informację do radców prawnych W-MIR. 

 Wynajęcie części lokalu przy ul. Lubelskiej 43a. – Pani Jolanta Mackiewicz – Dyrektor Biura W-MIR 

przedstawiła informację dot. chęci wynajęcia części lokalu przy ul. Lubelskiej 43a przez firmę Silva. 

Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do 

zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. Lubelskiej 43a w Olsztynie.  

 Ostatnie pożegnanie pana Leszka Grali – Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – W związku ze śmiercią 

pana Leszka Grali – Prezesa DIR do udziału w uroczystościach pogrzebowych Zarząd postanowił 

oddelegować panów: Roberta Nowackiego oraz Mirosława Borowskiego. Podjęto uchwałę w sprawie 

udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w uroczystości pogrzebowej oraz pokrycia 

kosztów kondolencji. 

 Informacja radcy prawnego w sprawie pana Stanisława Fidury. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

Postanowiono udzielić pomocy rolnikowi poprzez organizację spotkania mediacyjnego pomiędzy panem. 

S. Fidurą, a wójtem oraz powiatowym lekarzem weterynarii.   

 Ustalenia z posiedzenia Rady Nadzorczej LAB-MLEKu. – Zarząd zapoznał się z ustaleniami. Informacje 

dot. przebiegu spotkania przedstawił również pan Marek Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR. Postanowiono 

przekazać sprawę radcy prawnemu Izby, aby przygotował kroki prawne oraz rozwiązania, które mogą 

skutecznie zostać podjęte w związku z likwidacją spółki LAB-MLEK, a następnie zorganizować spotkanie 

wspólników i omówić aktualną sytuację.  

 Stanisław Śledzik – prośba o wsparcie wraz z informacją od radcy prawnego. – Zarząd zapoznał się z 

przedstawionymi dokumentami. Postanowiono wysłać pismo popierające rolnika do centrali KOWR, do 

wiadomości KOWR OT Olsztyn.  

 Odpowiedź na pismo o udostępnienie informacji dot. liczby świń transportowanych z innych państw 

członkowskich UE do Polski. – Zarząd zapoznał się z odpowiedzią.  

 Operacje „Festiwal kultur – Warmia, Mazury, Powiśle” oraz „Doświadczenia w realizacji priorytetów 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Litwa” – W związku z trwającym konkursem nr 5/2021 dla 
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Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021 postanowiono przygotować i złożyć dwa wnioski w 

ramach ww. konkursu. Ponadto, w związku z odstąpieniem od realizacji umowy podpisanej w ramach 

konkursu nr 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z powodu wprowadzenia stanu 

zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 na terenie całego kraju, uchyla się w całości Uchwałę Nr 

166/2020 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie 

przystąpienia do realizacji operacji złożonej w ramach konkursu nr 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich. Następnie podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosków na realizację operacji 

„Festiwal kultur – Warmia, Mazury, Powiśle” oraz „Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich – Litwa” w ramach konkursu 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich. 

 Obwody łowieckie – W związku z tym, że z końcem marca kończą się umowy dzierżawy obwodów 

łowieckich, Zarząd W-MIR postanowił zwrócić się do rolników, aby zgłaszali problemy związane z 

dzierżawą obwodów łowieckich. 

 Zmiany w IRZ od 1 stycznia 2021 r. – Zarząd zapoznał się ze zmianami w składaniu papierowych 

formularzy zgłoszeń zwierzęcych. Informację postanowiono umieścić na stronie internetowej i Facebooku 

W-MIR.  

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji szkoleń dla Członków Walnego Zgromadzenia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej dot. zdalnej obsługi posiedzeń. 

 Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do 

zawarcia umów na abonamenty na Internet dla Członków Walnego Zgromadzenia. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 upoważnienia Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do zawarcia umowy najmu lokalu 

przy ul. Lubelskiej 43a w Olsztynie; 

 udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w uroczystości pogrzebowej; 

 uchylenia Uchwały Nr 166/2020 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej; 

 organizacji szkoleń dla Członków Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej; 

 upoważnienia Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do podpisania umów na 

abonamenty na Internet; 

 złożenia wniosków na realizację operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla Partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich. 

 

 

 

             Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej                   

Protokołowała: 

Anna Naumczyk-Szałaj 


