
Protokół nr 12/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 01 lipca 2021 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 Robert 

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

oraz Pani Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR.  

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

się o godz. 10.30 i trwało do godz. 15.00.  

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku obrad: 

1. Wnioski z VII Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

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

3. Pisma z KRIR. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd podsumował VII Walne Zgromadzenie 

W-MIR i omówił wnioski merytoryczne wypracowane podczas VII Walnego Zgromadzenia 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 21-22.06.2021 r.  

 Wnioskować do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Klimatu i Środowiska w 

sprawie wypracowania nowych zasad gospodarski odpadami w gospodarstwach rolnych 

(doprecyzowanie szczegółów przez Zarząd). – Zarząd postanowił przygotować 

wystąpienie do Krajowej Rady Izb Rolniczych, uwzględniając w piśmie zwiększenie 

dofinansowania oraz nakaz odbierania odpadów przez firmy sprzedające nawozy. 

 Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia puli środków na 

dopłaty na ubezpieczenie upraw rolnych na poziomie zapewnienia w puli środków 

finansowych na ubezpieczenie obowiązkowego minimum 50% upraw rolnych(gruntów 

ornych) w skali kraju. – Postanowiono przygotować pismo  

w sprawie do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie technicznego „udoskonalenia” 

aplikacji do szacowania strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi, tak, aby poszkodowany miał możliwość zweryfikowania poziomu strat 

w gospodarstwie rolnym w momencie wprowadzenia danych. – Postanowiono 

wystosować pismo w sprawie do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wpisania rzodkwi oleistej, 

facelii i gryki na listę roślin objętych dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. – Postanowiono wystosować 

pismo w sprawie do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Ad. 2 Następnie omówiono wnioski  z Rad Powiatowych W-MIR i komisji 

 Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim dn. 18.06.2021 r.  

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o 

dofinansowanie w kwocie do 550 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację 

Warmińsko-Mazurskich Dni Pola w powiecie działdowskim w miejscowości Wielki Łęck w dniu 



25 czerwca 2021 r. (transport rolników na poletka doświadczalne). - Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim 

 Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim na wniosek 

Pana Mirosława Zdunka zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o wystąpienie do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ustawodawstwa odnośnie Działania „Dobrostan zwierząt”, 

Pakietu 2. Dobrostan krów mlecznych, Wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Zmiana 

powinna polegać na umożliwieniu rolnikom składania oświadczenia o dacie rozpoczęcia wypasu 

wzorem oświadczenia stosowanego w wariancie 2.3. Dobrostan mamek. - Zarząd postanowił 

przygotować w sprawie pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 Komisja ds. Rodziny Wiejskiej składa wniosek o możliwość organizacji wyjazdowego 

posiedzenia Komisji ds. Rodziny Wiejskiej w dniu 7 lipca 2021 r. w Wydminach, w składzie 

poszerzonym o członkinie rad powiatowych W-MIR oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. osób. 

Podczas posiedzenia zostaną omówione tematy dot. działań oświaty na obszarach wiejskich oraz 

problemów z zasiłkami z KRUS. – Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdowego posiedzenia 

Komisji ds. Rodziny Wiejskiej  oraz o zwrocie kosztów dojazdu dla członkiń Rad Powiatowych 

biorących udział w posiedzeniu. 

 Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim na 

wniosek pana Jana Lewczyka zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o zwrócenie się do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Olsztynie o poparcie mieszkańców gminy Kętrzyn z miejscowości: 

Biedaszki, Trzy Lipy, Marszewo, Gnatowo, Gałwuny, nie zgadzających się na budowę obwodnicy 

miasta Kętrzyn, która ma przebiegać przez ich nieruchomości.  

       Powstanie obwodnicy obniży znacznie wartość nieruchomości wokół tejże drogi, mocno utrudni 

dojazd do pól oraz w wyniku prac budowlanych nastąpi uszkodzenie systemu drenażowego, tak 

istotnego dla naszej zwięzłej, ciężkiej gleby. Ponadto rolnicy nie będą mogli z obwodnicy 

korzystać w pełni z racji zakazu poruszania się ciągnikami i maszynami wolnobieżnymi po tej 

drodze. – Zarząd postanowił przygotować pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 

 Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim dn. 30.06.2021 r.  

W związku z opublikowanym w dniu 29 czerwca 2021 r. wykazem na dzierżawę 

(OLS.WKUR.SGZ.4243.433.2021.RK.2) Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej 

zabudowanej położonej na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie określonej, jako Gospodarstwo 

Rolne Tylice o pow. 239,8644 ha oraz o przeprowadzenie realizacji wcześniej opracowanego 

programu restrukturyzacji na ww. gospodarstwo. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie 

nowomiejskim podtrzymuje wcześniej wypracowaną opinię z dnia 29.12.2020 r. dot. 

wydzierżawienia ww. gruntów okolicznym rolnikom.  

Powiat nowomiejski charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na grunty rolne, średnia 

powierzchnia gospodarstwa w powiecie jest mniejsza od średniej wojewódzkiej, zatem należałoby 

dążyć do uśrednienia powierzchni gospodarstw i tym samym sprostaniu potrzebom dalszego 

rozwoju gospodarstw w powiecie. Przez wiele lat okoliczni rolnicy zgłaszali do KOWR OT w 

Olsztynie (około 40 podań) i izby rolniczej, zapotrzebowanie na grunty pochodzące z 

Gospodarstwa Tylice, w związku z powyższym Rada Powiatowa wnioskuje jak na wstępie.- W 

odpowiedzi na wniosek Rady Powiatowej – Zarząd wystosował w sprawie pismo do Dyrektora 

Generalnego KOWR o przeanalizowanie zaistniałej sytuacji i podjęcie odpowiednich kroków do 

ponownego przeprowadzenia restrukturyzacji gruntów nieruchomości rolnej zabudowanej 

położonej na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie. 

 

 

 



 Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej 

w powiecie węgorzewskim z dnia 24.05.2021 r. 

1. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o określenie i definicję rolnika aktywnego, do którego 

byłyby kierowane środki pomocowe, uzależnienie ich od przedstawionych np. faktur 

sprzedaży.- Zarząd wyjaśnił, że wniosek jest już nieaktualny, ponieważ 28 czerwca w 

Luksemburgu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował kompromisowe ustalenia w 

zakresie reformy WPR na lata 2023-2027, które zawierają także definicje  rolnika 

aktywnego. Wyjaśnienie postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

2. Wystąpienie do odpowiednich instytucji o ograniczenie praw organizacjom ekologicznym 

oraz o uwzględnienie w przepisach prawa obowiązku ponoszenia konsekwencji za 

działania wynikające z decyzji podejmowanych przy ich zaangażowaniu i udziale. – 

Postanowiono przygotować stosowne wystąpienie do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim  

Zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty 

nieprzekraczającej 600 zł (sześćset złotych) na organizację wspólnego posiedzenia Rad 

Powiatowych W-MIR w powiatach oleckim i gołdapskim, które odbędzie się 9 lipca 2021 roku 

o godzinie 11: 00 w Baniach Mazurskich -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim  

Zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty 

nieprzekraczającej 600 zł (sześćset złotych) na organizację wspólnego posiedzenia Rad 

Powiatowych W-MIR w powiatach oleckim i gołdapskim, które odbędzie się 9 lipca 2021 roku 

o godzinie 11: 00 w Baniach Mazurskich. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim z dnia 16 

czerwca 2021 r. 

1. Z uwagi na zgłaszany przez rolników z gminy Susz problem zgromadzenia się ptactwa w 

sortowni odpadów w miejscowości Różanki, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim 

zwraca się z prośbą o wystosowanie pisma do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Olsztynie w sprawie przeprowadzenia kontroli w kwestii poprawności 

zabezpieczenia odpadów w sortowni przed dostępem dzikiego ptactwa oraz wystosowania 

pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o zajęcie stanowiska w tej 

sprawie.  

Podczas posiedzenia rady w dniu 16 czerwca 2021 r. rolnicy z gminy Susz zgłosili problem dot. 

zgromadzenia się ptaków na hałdach w sortowni odpadów w miejscowości Różanki, gmina 

Susz. Przebywające na hałdach odpadów ptaki przenoszą śmieci na sąsiednie pola rolników, 

jak również dokonują strat w uprawach rolnych podczas okresu wegetacji, poprzez 

wydziobywanie kiełkujących roślin. Nieustannym staje się również problem przenoszenia 

odpadów (folii, worków) z sortowni na pobliskie pola. Zaśmiecenie upraw odpadem powoduje 

całkowitą utratę plonu, który nie nadaje się do skarmiania zwierząt. Rolnicy skarżą się, że 

ponoszą ogromne straty i są zobowiązany do spełnienia wszelkiego rodzaju wymogów w 

przeciwieństwie do sortowni. Krzywdzące jest także lekceważenie ich problemu przez 

inwestora, samorząd terytorialny i służby kontrolujące. Słusznym staje się proste stwierdzenie, 

że gdyby nie było sortowni odpadów, nie byłoby ptactwa, które wyrządza im szkody. Rolnicy 

oczekują zabezpieczenia odpadów przez Spółkę NOVAGO w Mławie w taki sposób, aby nie 

gromadziły się tam ptaki, które stanowią główny problem. Rada Powiatowa prosi o podjęcie 

przez Zarząd w stosownych działań w przedstawionej kwestii. – Zarząd postanowił wystosować 



pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie i do wiadomości 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

 

2. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim zwraca się z prośbą o wystosowanie pisma 

do Polskiej Grupy Biogazowej w Warszawie w sprawie zabezpieczenia substratów 

wykorzystywanych do produkcji biogazu przed dostępem ptaków w miejscowości Falknowo, 

gmina Susz. Zgłoszony przez rolników problem polega na tym, że wykorzystywany substrat w 

postaci odpadów żywnościowych, staje się jednocześnie pożywieniem dla ptaków, które 

zgromadzą się w biogazowni. Zgromadzone ptaki przenoszą się na pobliskie pola dokonując 

strat poprzez wydziobywanie kiełkujących roślin zasiewanych przez rolników. Niejednokrotnie 

dochodzi nawet do sytuacji trzykrotnego wysiewu roślin, rolnicy ponoszą nieustannie koszty 

produkcji rolnej potencjalnie zadłużając się w ten sposób. W opisanej sytuacji rolnicy nie mają 

z czego wykarmić swoich zwierząt gospodarskich, dodatkowo istnieje realne zagrożenie 

zaprzestania przez nich produkcji zwierzęcej, a nawet działalności rolniczej. – Zarząd 

postanowił przygotować pismo w sprawie do Polskiej Grupy Biogazowej, do wiadomości 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie obrad Zarząd zapoznał się z pisami otrzymanymi z Krajowej Rady 

Izb Rolniczych  

 Odpowiedź MRiRW na wniosek W-MIR w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach poddziałania 5.1 „ Wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, objętego PROW 2014-

2020.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie zalesienia 

 Podjęto uchwałę o podpisaniu umów na realizację zadań z Funduszów Promocji: „Polskie 

mleko- lubię to!”, „Polska wieprzowina lubię to”, „Lubimy polskie zboża”, „Lubimy 

polską wołowinę” 

 Odpowiedź z Ministerstwa Finansów  w sprawie  włączenia silosów zbożowych, wiat czy 

garaży do kategorii wydatków, na które przysługuje ulga inwestycyjna.- Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

 

Ad.4 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące 

 Przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu nr 10 z dnia 01.06.2021r. i nr 11 z dnia 

11.06.2021r. 

 Omówiono organizację XXV-lecia W-MIR, ustalono scenariusz uroczystości oraz listę 

gości. 

 Małopolska Izba Rolnicza – informacja dotycząca uczestnictwa w Jubileuszu W-MIR – 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji i  zakupu wiązanki 

okolicznościowej z powodu śmierci syna Pani Katarzyny Chyły - pracownika OT Biura  

W-MIR w Giżycku w kwocie 513,13 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wykonania i naniesienia nowej grafiki 

reklamowej na samochód służbowy  W-MIR w kwocie 675,50 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji VII Walnego Zgromadzenia  

W-MIR w dniach 21-22.06.2021 r. w kwocie 19900 zł brutto. 



 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu – 

Członkowi Zarządu W-MIR za udział w dniu 25.06.2021 r. w zakończeniu roku szkolnego 

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie oraz wręczenie nagród za 

najlepsze wyniki, 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – 

Wiceprezesowi  W-MIR za udział w dniu 25.06.2021 r. w zakończeniu roku szkolnego w 

Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie oraz wręczenie nagród za 

najlepsze wyniki. 

  Nakaz zapłaty dla spółki Warmia Group. –  Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Postanowienie sądu dot. klatki schodowej ul Towarowa 1. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 W-MODR- zaproszenie do współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony 

Środowiska i BHP w Rolnictwie. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji  

i przeznaczeniu na nagrody dla laureatów kwoty 1500 zł brutto. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka- zaproszenie na 

„Dzień Otwarty Dorotowa z Mammobusem” w dniu 03 lipca 2021 r.- Zarząd podjął 

uchwałę o organizacji stoiska informacyjnego W-MIR. 

 Ministerstwo Infrastruktury- odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie zmian 

ustawodawstwa w zakresie przeglądów technicznych ciągników rolniczych i przyczep 

rolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem, kopię przesłano wnioskodawcy. 

 Misja katolicka w Biankouri- Podziękowanie za wsparcie Misji.- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Szczytnie.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego - informacja o spełnieniu 

kryterium wyboru operacji pn. „Festiwal kultur – Warmia, Mazury, Powiśle”.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- mazurskiego - informacja o spełnieniu 

kryterium wyboru operacji pn. „Doświadczenia w realizacji priorytetów PROW- Litwa”- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Konnych i Wodnych.- prośba o 

wsparcie Czempionatu Koni Zimnokrwistych w dniu 11.07.2021 r.- Zarząd podjął uchwałę 

o współorganizacji i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2500 zł brutto i o oddelegowaniu Pana 

Roberta Nowackiego- Członka Zarządu W-MIR. 

 Informacja z XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 

29.06.2021 r. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 W-MODR- Zaproszenie do współorganizacji i udziału w pracach komisji konkursowej, 

Konkursu Fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”. - Zarząd podjął uchwałę o 

współorganizacji i przeznaczeniu na nagrody dla laureatów kwoty 500 zł brutto. 

 Zaproszenie na Walne Zebranie Członków W-M ROT w dniu 02.07.2021 r. w Olsztynie.- 

Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałę na Walne Zebranie oddelegowano panią Zofię 

Stankiewicz – Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

 Nadleśnictwo Olsztynek- Odpowiedź na pismo W-MIR dotyczące wniosku o zwiększenie 

w rocznych planach łowieckich na sezon 2021/22 rozmiaru zaplanowanych do pozyskania 

jeleni i saren. – Zarząd zapoznał się z pismem. 



 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Do wiadomości pismo skierowane do 

Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zniesienia obszaru objętego ograniczeniami. 

- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi –Odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie 

odszkodowań dla hodowców drobiu. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wójt Gminy Barciany- Do wiadomości pismo skierowane do Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w sprawie tam i zatorów bobrowych. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Zaproszenie na obchody 25-lecia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.- Do udziału w 

uroczystościach oddelegowano Pana Mirosława Borowskiego- delegata do Krajowej Rady 

Izb Rolniczych. Podjęto stosowną uchwałę. 

 Urząd Wojewódzki- Prośba o zgłoszenie kandydata do wojewódzkiej komisji do 

oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w 

których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. – 

Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Piotra Miecznikowskiego- Członka Zarządu 

W-MIR. 

 WIOŚ w Olsztynie- prośba o dane właścicieli, gdzie występują uciążliwości ze strony 

strzelnicy w Gaudynkach.- Zarząd postanowił przygotować w sprawie pismo do 

wnioskodawcy. Po otrzymaniu stosownych danych zajmie się dalszą realizacją wniosku. 

 Podjęto uchwałę w sprawie  pokrycia kosztów uczestnictwa Pani Jolanty Mackiewicz- 

Dyrektor Biura W-MIR w spotkaniu dyrektorów wojewódzkich Izb Rolniczych w dniach 

24-25.06.2021 r .w Sopocie w kwocie 589,32 zł brutto. 

 Postanowiono przygotować pismo do RDLP z zapytaniem o stany aktualne i wieloletnie 

plany hodowlane zwierzyny płowej w obwodach łowieckich w latach 2000, 2010, 2020.  

 Podjęto  uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 298/2021 w sprawie współorganizacji 

wypoczynku letniego dzieci rolników z województwa warmińsko-mazurskiego (zmiana 

miejsca na Pobierowo). 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

 Organizacji wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Rodziny Wiejskiej w dniu 07 lipca 

2021r. w Wydminach oraz zwrotu kosztów podróży zaproszonym członkiniom rad 

Powiatowych W-MIR 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim i  oleckim 

 Współorganizacji zadań z Funduszów Promocji: „Polskie mleko- lubię to!”, „Polska 

wieprzowina lubię to”, „Lubimy polskie zboża”, „Lubimy polską wołowinę” 

 Pokrycia kosztów druku kondolencji i zakupu wiązanki okolicznościowej z powodu 

śmierci syna Pani Katarzyny Chyły- pracownika OT biura W-MIR w Giżycku. w kwocie 

513,13 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów wykonania i naniesienia nowej grafiki reklamowej na samochód 

służbowy  W-MIR w kwocie 675,50 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów organizacji VII Walnego Zgromadzenia w dniach 21-22.06.2021 r.  

kwocie 19900 zł brutto. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR 

za udział w dniu 25.06.2021 r. w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie oraz wręczenie nagród za najlepsze wyniki w 

nauce. 



 Zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Wiceprezesowi  W-MIR za 

udział w dniu 25.06.2021 r. w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Karolewie oraz wręczenie nagród za najlepsze wyniki w nauce. 

  Współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w 

Rolnictwie. i przeznaczeniu na nagrody dla laureatów kwoty 1500 zł brutto. 

  Organizacji stoiska informacyjnego na „Dzień Otwarty Dorotowa z Mammobusem” w 

dniu 03 lipca 2021 r. do Dorotowa. 

 Współorganizacji Czempionatu Koni Zimnokrwistych w dniu 11.07.2021 r. w Stulichach  

i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2500 zł brutto i oddelegowaniu pana Roberta 

Nowackiego- Członka Zarządu W-MIR. 

 Współorganizacji XII edycji Konkursu Fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja”. i 

przeznaczeniu na nagrody dla laureatów kwoty 500 zł brutto. 

 Oddelegowania Pana Mirosława Borowskiego - Delegata do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych na obchody 25-lecia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w dniu 02.07.2021r. 

  Oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego- Członka Zarządu W-MIR  do 

wojewódzkiej komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi. 

 Pokrycia kosztów uczestnictwa Pani Jolanty Mackiewicz- Dyrektor Biura W-MIR w 

spotkaniu dyrektorów wojewódzkich Izb Rolniczych w dniach 24-25.06.2021 r .w Sopocie 

w kwocie 589,32 zł brutto 

 Zmiany uchwały Nr 298/2021 w sprawie współorganizacji wypoczynku letniego dzieci 

rolników z województwa warmińsko-mazurskiego 

 

 

Romuald Tański 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                       Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka  

 


