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Protokół nr 14/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 06 sierpnia 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- zdalnie, Pan 

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

MIR i Pan Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR - zdalnie 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 Rad Powiatowych W-MIR i Komisji. 

2. Pisma z KRIR. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad zapoznano się z wnioskami z Rad Powiatowych 

W-MIR i Komisji 

 Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim z dn. 19.07.2021 r. 

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

W-MIR o dofinansowanie w kwocie do 2000 zł będących w dyspozycji Zarządu na 

nagrody w wyścigach traktorów podczas WRAK RACE, które odbędą się w dniu 15 

sierpnia 2021 r. w Bełku.- Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację 

wyścigów traktorów podczas WRAK RACE i przeznaczeniu na nagrody kwoty 2000 zł. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca 

się z prośbą o dofinansowanie kwotą nieprzekraczającą 400 zł (czterysta złotych) zakupu 

nagród dla laureatów powiatowej „Olimpiady wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i 

BHP w rolnictwie” organizowanej przez Zespół Doradców w Ełku. – Zgodnie z wcześniej 

podjętą uchwałą Zarząd W-MIR wyraził zgodę. na współorganizację Olimpiady. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim 

zwraca się z prośbą o dofinansowanie kwotą nieprzekraczającą 400 zł (czterysta 

złotych) zakupu nagród dla laureatów powiatowej „Olimpiady wiedzy rolniczej, 

ochrony środowiska i BHP w rolnictwie” organizowanej przez Zespół Doradców w 

Gołdapi. -  Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd W-MIR wyraził zgodę. na 

współorganizację Olimpiady. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim 

zwraca się z prośbą o dofinansowanie kwotą nieprzekraczającą 400 zł (czterysta 

złotych) zakupu nagród dla laureatów powiatowej „Olimpiady wiedzy rolniczej, 

ochrony środowiska i BHP w rolnictwie” organizowanej przez Zespół Doradców w 

Olecku.-  Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd W-MIR wyraził zgodę. na 

współorganizację Olimpiady. 

 

 Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim 

na wniosek Pana Marka Kuźniewskiego zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o 
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wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim oraz Gminy miejskiej 

w Lidzbarku Warmińskim o wyznaczenie alternatywnego objazdu przez miasto Lidzbark 

Warmiński, na czas żniw, dla ciężkiego transportu rolniczego w związku z zamknięciem 

drogi krajowej nr 51.- Zarząd W-MIR wystosował w sprawie pismo do Burmistrza 

Lidzbarka Warmińskiego oraz Starosty Lidzbarskiego. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim 

na wniosek Pana Andrzeja Bącika zwraca się do Zarządu W-MIR o wystąpienie do 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie gwałtownego i bardzo 

wysokiego wzrostu cen nawozów sztucznych, środków ochrony roślin stosowanych w 

rolnictwie.- Zarząd W-MIR polecił przeanalizowanie cen, a następnie wystąpienie w 

sprawie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

 Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie giżyckim z dnia 12 lipca 2021 roku. 

1. Wystąpienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie zmiany ustawy o Izbach 

Rolniczych, w sprawie, której podpisał porozumienie z rolnikami, a w której miałyby się 

znaleźć takie zmiany, jakie dawałyby Izbom Rolniczym większe kompetencje. – Zarząd 

postanowił przygotować pismo do KRIR, aby w przypadku opracowywania zmian w 

ustawie o izbach rolniczych zwiększyć kompetencje samorządu rolniczego. 

2. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o zmianę ustawy w/s przejścia rolnika na 

emeryturę, kiedy ten osiągnie wiek emerytalny - aby nie musiał wyzbywać się 

gospodarstwa w celu otrzymania emerytury. - Zarząd postanowił przygotować pismo 

 z zapytaniem, na jakim etapie są prace w związku z kilkukrotnie postulowanymi 

propozycjami zmian. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca 

się z prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 

170zł (sto siedemdziesiąt złotych) ze środków pozostających w dyspozycji Rady na 

publikację kondolencji w lokalnej prasie z powodu śmierci matki pana Zbigniewa 

Poniatowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Olecko. – Zarząd podjął uchwałę  

o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca 

się z prośbą o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pytaniem, czy 

oraz jakie działania mające na celu zahamowanie stale rosnących cen nawozów są 

podejmowane. Stosowanie nawozów jest niezbędne do prowadzenia nowoczesnej 

produkcji rolniczej oraz zapewnienia zadowalających plonów, a co za tym idzie 

utrzymania opłacalności produkcyjnej gospodarstw. Stale rosnące ceny nawozów 

drastycznie obniżają opłacalność produkcji polskim rolnikom, w związku z tym należy 

podjąć radykalne kroki, aby zatrzymać ten niekorzystny trend. - Zarząd W-MIR polecił 

przeanalizowanie cen, a następnie wystąpienie w sprawie do Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumenta oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca 

się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków będących w dyspozycji 

Rady kwoty nieprzekraczającej 600 zł (sześćset złotych 00/100) z przeznaczeniem na 

wynajem sali w celu organizacji posiedzenia Rady. Posiedzenie odbędzie się 10 sierpnia 

2021 r. w Białej Piskiej.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie piskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 1000,00 zł z 

przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek powiatowych i gminnych w powiecie 
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lidzbarskim, które odbędą się 18.09.2021 r. (dożynki powiatu lidzbarskiego w Bażynach 

w gminie Orneta).- Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację dożynek 

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i przeznaczył na ten cel kwotę 1000 zł 

na każdy powiat. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 1000,00 zł z 

przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu wśród publiczności na najładniejszy 

wieniec dożynkowy (nagroda-500zł), na najładniejsze stoisko (2 nagrody po 200 zł) oraz 

nagrodzenie publiczności za udział w konkursie (nagroda – 100 zł) podczas dożynek 

powiatowych w powiecie kętrzyńskim w 2021 r. - Zarząd podjął uchwałę o włączeniu 

się we współorganizację dożynek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i 

przeznaczył na ten cel kwotę 1000 zł na każdy powiat. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim 

zwraca się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 1 000, 00 zł ze środków Zarządu Izby na 

nagrody za najpiękniejszy wieniec dożynkowy na uroczystościach, które odbędą się: 

w Gminie Bartoszyce - w dniu 21-08-2021 r. w miejscowości Bezledy – 250,00 zł, 

w Gminie Bisztynek - w dniu 05-09-2021 r. w miejscowości Bisztynek – 250,00 zł, 

w Gminie Górowo Iławeckie - w dniu 22-08-2021 r. w miejscowości Dwórzno – 250,00 

zł,  

w Gminie Sępopol - w dniu 05-09-2021 roku w miejscowości Sępopol – 250,00 zł. 

- Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację dożynek na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego i przeznaczył na ten cel kwotę 1000 zł na każdy 

powiat. 

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

dofinansowanie w kwocie 1000 zł na współorganizację dożynek w powiecie iławskim. -  

Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację dożynek na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego i przeznaczył na ten cel kwotę 1000 zł na każdy 

powiat. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim 

zwraca się z prośbą o dofinansowanie w kwocie 400,00 zł ze środków Rady Powiatowej 

na nagrody rzeczowe dla wylosowanych osób spośród biorących udział w głosowaniu na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy na uroczystościach, które odbędą się: 

w Gminie Bartoszyce -  w dniu 21.08.2021 r. w miejscowości Bezleda – 100,00 zł, 

w Gminie Bisztynek - w dniu 05.09.2021 r. w miejscowości Bisztynek – 100,00 zł, 

w Gminie Górowo Iławeckie - w dniu 22-08-2021 r. w miejscowości Dwórzno – 100,00 

zł,  

w Gminie Sępopol - w dniu 05.09.2021 roku w miejscowości Sępopol – 100,00 zł. 

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

powiecie bartoszyckim 

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

10.08.2021 r. w Białej Piskiej.- Na posiedzenie Rady oddelegowano Pana Marka 

Kuźniewskiego - Wiceprezesa W-MIR. 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych i 

wojewódzkich Izb Rolniczych 

 Pismo w sprawie Jubileuszu 25-lecia KRIR.- Zarząd W-MIR podjął uchwałę o 

oddelegowaniu na Jubileusz Zarządu W-MIR osób wchodzących w skład pocztu 
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sztandarowego: Pana Krzysztofa Kazanieckiego i Pana Bartłomieja Lewalskiego  oraz 

Dyrektora biura W- MIR Pani Jolanty Mackiewicz. 

 Odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR w sprawie prowadzenia racjonalnego 

gospodarowania wodą.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Mazowiecka Izba Rolnicza- Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia w dniu 15 września  

2021 r. w Warszawie (potwierdzenie do dnia 16.08.2021).- Zarząd W-MIR podjął 

uchwałę o oddelegowaniu na Jubileusz Zarządu W-MIR oraz Dyrektora biura W-MIR 

Pani Jolanty Mackiewicz. 

Ad. 4 Sprawy bieżące 

 Przyjęto protokoły z posiedzenia Zarządu nr 12 z dnia 01 lipca 2021 r. i nr 13 z dnia 16 

lipca 2021 r. 

 Zarząd W-MIR podsumował obchody 25-lecia W-MIR. Pani Dyrektor biura Jolanta 

Mackiewicz przedstawiła wstępne koszty organizacji Jubileuszu. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Jubileuszu W-MIR w kwocie 

80406,90 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów oprawy muzycznej Jubileuszu XXV-lecia 

W-MIR w kwocie 19941,92 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu pamiątkowych medali z okazji 

Jubileuszu XXV-lecia W-MIR w kwocie 14868,24 zł brutto. 

 Podjęto uchwały w sprawie pokrycia kosztów druku zaproszeń na Jubileusz XXV-lecia 

W-MIR w kwocie 1630 zł brutto i kosztów wynajęcia konferansjera w kwocie 2936,26 zł 

brutto. 

 Informacja prawna w sprawie pomocy rolnika poszkodowanego w pożarze.- Zarząd 

zapoznał się z opinią prawną, na wniosek rolnika i po rozpoznaniu sprawy postanowił 

udzielić wsparcia rolnikowi  i przygotować na najbliższe Walne Zgromadzenie W-MIR 

stosowną uchwałę. 

 Państwowa Inspekcja Pracy-  Pismo w sprawie włączenia przedstawiciela W-MIR do 

Komisji Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie – Podjęto uchwałę o 

oddelegowaniu Pana Piotra Miecznikowskiego - Członka Zarządu W-MIR do Komisji 

Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Państwowej Inspekcji Pracy. 

 Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji operacji realizowanej w ramach 

Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 -„Festiwal kultur- Warmia, Mazury, Powiśle” 

- „Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- 

Litwa" 

 Podjęto uchwałę w sprawie realizacji filmu promującego W-MIR i producentów żywności 

w kwocie 4920 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów stojaków na ulotki w kwocie 791,20 zł 

brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów ścianki reklamowej z logotypem W-MIR  

w kwocie 1968 zł brutto 

 Opinia prawna na temat rozliczenia umowy zawartej z TUW. – Zarząd zapoznał się z 

opinią, postanowiono zorganizować spotkanie z dyrekcją TUW w Olsztynie. 

 Zbigniew Babalski - Informacja o podjęciu interwencji w MRiRW w sprawie 

rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2021/1268.- Zarząd zapoznał się z informacją. 
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 Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim - Odpowiedź na pismo w sprawie 

zamknięcia DK51 ( odpowiedź na wniosek Rady). – Zarząd zapoznał się z pismem, 

odpowiedź przekazano wnioskodawcy. 

 Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim - Odpowiedź na pismo w sprawie zamknięcia 

DK51 ( odpowiedź na wniosek Rady). - Zarząd zapoznał się z pismem, odpowiedź 

przekazano wnioskodawcy. 

 Laboratorium Analiz Mleka  LAB-MLEK Sp. z o.o. w likwidacji - Informacja o 

odwołaniu Zgromadzenia Wspólników.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Decyzja Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. klatki na ul. Towarowej 1, zawarcie 

ugody z p. J. Makowskim. – Zarząd zapoznał się z decyzją oraz podpisał ugodę z p. 

Januszem Makowskim. 

 -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”- Zaproszenie na 

spotkanie 30 lipca 2021 r. w Ogonkach. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie 

uczestniczył. 

 Polska Grupa Biogazowa- odpowiedź na pismo dotyczące zabezpieczenia substratów 

przed dostępem ptaków (odpowiedź na wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

iławskim). – Zarząd zapoznał się z pismem, odpowiedź postanowiono przesłać 

wnioskodawcy. 

 W-MODR - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej konkursu na 

Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w dniach 12-16.08.2021 r. – Do prac w komisji 

konkursowej oddelegowano pracownika biura W-MIR. 

 W-MODR - Zaproszenie do współorganizacji III edycji zaocznego konkursu wiedzy „ 

ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”.- Zarząd podjął 

uchwałę o włączeniu się we współorganizację i przeznaczeniu na nagrody w konkursie 

kwoty 500 zł brutto. 

 KOWR - odpowiedź na wniosek w sprawie wydłużenia terminu spłaty zadłużenia umowy 

dzierżawy.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska- Odpowiedź na pismo dotyczące problemu z 

odpadami pochodzącymi z produkcji rolnej. – Zarząd zapoznał się z pismem, odpowiedź 

postanowiono przekazać wnioskodawcy. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego- zaproszenie do 

współorganizacji Dożynek Wojewódzkich w dniu 19.09.2021 r. - Zarząd podjął uchwałę 

o współorganizacji Dożynek Wojewódzkich, organizacji transportu zbiorowego oraz o 

organizacji konkursu na nowoczesny wieniec dożynkowy i przeznaczeniu na nagrody 

kwoty 2000 zł brutto. 

 Komisja Europejska- odpowiedź na wniosek o zniesienie obszaru objętego 

ograniczeniami z III powiatów. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- prośba o wskazanie dwóch przedstawicieli W-

MIR do pracy Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.- Zarząd podjął uchwałę  

o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego - Prezesa W-MIR i Pana Jerzego Salitry- 

Członka Zarządu W-MIR. 

 Zaproszenie na XI Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty  

w dniu 01.08.2021 r. w Kętrzynie.- Zarząd podjął uchwałę o zwrocie kosztów podróży 

Panu Markowi Kuźniewskiemu- Wiceprezesowi W-MIR. 

 Wójt Gminy Świątki – Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 29.08.2021 r.  

w Świątkach.- Zarząd oddelegował Pana Antoniego Nikla - Przewodniczącego Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 



6 
 

 Burmistrz Bisztynka- Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 05 września 2021 r.  

w Bisztynku.- Zarząd postanowił przekazać zaproszenie Przewodniczącej Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Burmistrz Biskupca- Zaproszenie na 14 Warmińską Ucztę Pierogową w dniu 

14.08.2021r.  w Biesowie – Zarząd oddelegował Pana Antoniego Nikla - 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

 Burmistrz Gołdapi - Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 22.09.2021 r. w Gołdapi  

(potwierdzenie do 13 sierpnia 2021 r.). - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana 

Roberta Nowackiego - Członka Zarządu W-MIR. 

 Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie- zaproszenie na zawody w Strzelaniach Myśliwskich 

w dniu 14.08.2021 r. w Gutkowie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie 

oddelegowano nikogo. 

 Burmistrz Braniewa - Gratulacje z okazji Jubileuszu 25-lecia W-MIR.- Zarząd zapoznał 

się z listem. 

 Komisja Europejska- Informacja o rozliczeniu działania ED/US/2020/10 i ED/US/2020/9 

( Olsztyn i Olecko). – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Sołtys Sołectwa Stare Kiełbonki – prośba o dofinansowanie Festynu Rodzinnego w 

Sołectwie Stare Kiełbonki dla mieszkańców obszarów wiejskich i rolników w dniu 

22.08.2021 r. w Starych Kiełbonkach.- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji i 

przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę o w sprawie utworzenia Funduszu Nagród. 

 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi Biura W-MIR. 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Współorganizacji wyścigów traktorów podczas WRAK RACE, które odbędą się w dniu 

15 sierpnia 2021 r. w Bełku i przeznaczeniu na nagrody kwoty 2000 zł. 

  Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim. 

 Współorganizacji dożynek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  

i przeznaczenia na ten cel kwoty 1000 zł na każdy powiat. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Oddelegowania Zarządu W-MIR, osób wchodzących w skład pocztu sztandarowego: 

Pana Krzysztofa Kazanieckiego i Pana Bartłomieja Lewalskiego oraz Dyrektora biura W- 

MIR na obchody Jubileuszu 25-lecia reaktywowania izb rolniczych w dniu 10.09.2021 r. 

w Warszawie. 

 Oddelegowania Zarządu W-MIR oraz Dyrektora biura W- MIR na obchody Jubileuszu 

25-lecia działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej w dniu 15.09.2021 r. w Warszawie. 

  Pokrycia kosztów organizacji Jubileuszu W-MIR 80406,90 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów oprawy muzycznej Jubileuszu XXV-lecia W-MIR w kwocie 19941,92 

zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu pamiątkowych medali z okazji Jubileusz XXV-lecia W-MIR 

w kwocie 14868,24 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów druku zaproszeń na Jubileusz XXV-lecia W-MIR w kwocie 1630 zł 

brutto i kosztów wynajęcia konferansjera w kwocie 2936,26 zł brutto. 

 Oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego- Członka Zarządu W-MIR do Komisji 

Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Państwowej Inspekcji Pracy. 
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 Przystąpienia do realizacji operacji realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

- „ Festiwal kultur- Warmia, Mazury, Powiśle” 

- „Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- Litwa" 

 Pokrycia kosztów realizacji filmu promującego W-MIR i producentów żywności w 

kwocie 4920 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu stojaków na ulotki w kwocie 791,20 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu ścianki reklamowej z logo W-MIR w kwocie 1968 zł brutto 

 Współorganizacji III edycji zaocznego konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia 

publicznego i bezpieczeństwo żywności” i przeznaczeniu na nagrody w konkursie kwoty 

500 zł brutto. 

 Współorganizacji Dożynek Wojewódzkich w dniu 19.09.2021 r., w tym organizacji 

transportu zbiorowego na dożynki oraz o organizacji konkursu na nowoczesny wieniec 

dożynkowy i przeznaczeniu na nagrody kwoty 2000 ł brutto. 

 Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego - Prezesa W-MIR i Pana Jerzego Salitry- 

Członka Zarządu W-MIR do pracy Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego. 

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

udział w XI Ogólnopolskim Czempionacie Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w dniu 

01.08.2021 r. w Kętrzynie. 

 Oddelegowania Pana Antoniego Nikla - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie olsztyńskim na Dożynki Gminne w dniu 29.08.2021 r. w Światkach 

 Oddelegowania Pana Antoniego Nikla - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie olsztyńskim na 14 Warmińską Ucztę Pierogową w dniu 14.08.2021 r.  w 

Biesowie 

 Oddelegowaniu Pana Roberta Nowackiego- Członka Zarządu W-MIR na Dożynki 

Gminne w dniu 22.09.2021 r. w Gołdapi 

 Współorganizacji Festynu Rodzinnego w Sołectwie Stare Kiełbonki i przeznaczeniu na 

ten cel kwoty 1000 zł brutto. 

 Utworzenia Funduszu Nagród 

 Przyznania nagrody Dyrektorowi Biura W-MIR. 

 

           Romuald Tański 

 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej          

    Izby Rolniczej 

                                                                                  Protokołowała: 

                                                                                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


