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Protokół nr 15/2022 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 02 września 2022 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 Piotr 

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

Mirosław Borowski – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych 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. 14:30.  

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Organizacja posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 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 omówił organizację Posiedzenia Zarządu 

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i Komisji, ustalono termin posiedzenia oraz 

tematykę posiedzenia i listę zaproszonych gości. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad 

Powiatowych W-MIR: 

 

 Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do 

Zarządu W-MIR o rozdysponowanie  kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków 

przeznaczonych przez Zarząd W-MIR na współorganizację dożynek w powiecie piskim. W/w 

kwota przeznaczona będzie na ufundowanie nagrody w formie czeku gotówkowego,  

w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Orzysz”. Czek wręczony 

zostanie za wyróżnienie najpiękniejszego wieńca dożynkowego Gminy Orzysz, podczas 

Dożynek Powiatowo Gminnych w Nowych Gutach. Dożynki odbędą się  28.08.2022 r. – 

Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca się  

z prośbą o wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 1000 zł (tysiąc złotych) przyznanych 

przez Zarząd W-MIR na nagrody w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 

Gminy Kalinowo”, organizowanym podczas Dożynek Gminy Kalinowo, które odbędą się 28 
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sierpnia 2022 r. (niedziela) o godz. 14:00 w Sypitkach. – Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą 

Zarząd wyraził zgodę. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się 

z prośbą o wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 300 zł (trzysta złotych) przyznanych 

przez Zarząd W-MIR na nagrody w konkursie kulinarnym na najlepszą drożdżówkę, 

organizowanym podczas Dożynek Gminy Kowale Oleckie, które odbędą się 11 września  

2022 r. (niedziela) o godz. 14:00 przy ulicy Witosa w Kowalach Oleckich. – Zgodnie  

z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się 

z prośbą o wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 700 zł (siedemset złotych) przyznanych 

przez Zarząd W-MIR na nagrody w konkursach, które zostaną zorganizowane podczas 

Dożynek Gminy Wieliczki w październiku.  – Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd 

wyraził zgodę. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 

się z prośbą o wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 800 zł (osiemset złotych): 200 zł ze 

środków przyznanych przez Zarząd W-MIR oraz 600 zł ze środków własnych Rady. Środki 

zostaną rozdysponowane na nagrody w konkursie na najpiękniejsze stoisko promujące 

sołectwo podczas Dożynek Gminy Banie Mazurskie, które odbędą się 10 września 2022 r. 

(sobota) o godz. 12:00 na terenie stadionu gminnego w Baniach Mazurskich.  – Zgodnie  

z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę. Podjęto uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim. 

 Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim zwraca się z prośbą 

do Zarządu W-MIR o przeznaczenie kwoty w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc zł) ze 

środków Zarządu na współorganizację Dożynek Powiatowych w Węgielsztynie, powiat 

węgorzewski, które odbędą się 11.09.2022 r. W związku ze współorganizacją dożynek  

zakupionych zostanie 3 szt. pucharów, producentom rolnym, którzy wzorowo prowadzoną 

gospodarstwo rolne oraz ufundowana zostanie nagroda w postaci czeku gotówkowego  

za zajęcie II miejsca (600 zł)  w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.  - 

Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę. 

 Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do 

Zarządu W-MIR o rozdysponowanie  kwoty 500 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków 

przeznaczonych przez Zarząd W-MIR na współorganizację dożynek w powiecie piskim. W/w 

kwota przeznaczona będzie na ufundowanie nagrody w postaci czeku gotówkowego  
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za wyróżnienie w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”. Czek zostanie 

wręczony podczas Dożynek Gminnych w Piszu, które odbędą się 11.09.2022 r. - Zgodnie  

z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę. 

 Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do 

Zarządu W-MIR o przeznaczenie kwoty w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) ze środków 

Zarządu na współorganizację Dożynek Powiatowo - Gminnych w Wydminach, powiat 

giżycki, które odbędą się dnia 03.09.2022 r. W/w kwota przeznaczona będzie na ufundowanie 

nagród w postaci czeków gotówkowych w konkursie na „Wieniec Dożynkowy”. Nagrody 

przedstawiają się następująco: za zajęcie I miejsca- 500 zł, II miejsca- 300 zł, III miejsca- 200 

zł. -  Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę. 

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

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej  na zakup pucharów, które będą wręczone podczas  Dożynek Gminnych w 

Rogitach, gm. Braniewo,  w dniu 03 września 2022 roku. - Zarząd podjął uchwałę  

o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca 

się z prośbą o dofinansowanie w wysokości 400,00 zł ze środków Rady Powiatowej na 

przeprowadzenie konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas uroczystości, 

które odbędą się w Gminie Korsze - 11 września 2022 r. - Zarząd podjął uchwałę  

o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 

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

31.08.2022 r. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt z Zarządu nie uczestniczył. 

 

Ad. 3 Następnie omówiono pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

- Odpowiedź na wniosek WMIR w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie określenia 

okresów polowań na zwierzęta łowne. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przesłać 

je wnioskodawcy. 

- Odpowiedź na wnioski Pomorskiej Izby Rolniczej i Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczące 

szkód powodowanych przez ptaki chronione. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

-  Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na wnioski Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrównanie dochodów izby rolniczej- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 
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Ad. 4. W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

- Przyjęto protokół nr 14 z posiedzenia Zarządu z dnia 19 sierpnia 2022 r. 

- Omówiono potrzebę remontu i zakup mebli do biura W-MIR w Szczytnie. Zarząd podjął 

decyzję o wykonaniu remontu i zakupie mebli do biura OT W-MIR w Szczytnie. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zakupu kubków i czapek z logo W-MIR w kwocie do 10500 zł 

brutto. 

- Opinia prawna w sprawie oprocentowania rozłożonych na raty należności z tytułu zakupu 

ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. – Zarząd zapoznał się z opinią 

postanowiono przygotować stosowne wystąpienie do KRIR. 

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedź na wniosek X Walnego Zgromadzenia  

W-MIR w sprawie zwierząt objętych ochroną. - Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono 

przesłać je wnioskodawcy. 

- Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego - prośba o zajecie się sprawą 

gospodarstwa w powiecie piskim. – Zarząd omówił problem, zapoznał się z opinią radcy 

prawnego W-MIR, postanowił podjąć stosowne kroki we współpracy z Warmińsko - Mazurskim 

Związkiem Hodowców Bydła Mlecznego. 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie– informacja na temat liczby szkód 

wyrządzonych przez wilki na terenie powiatu oleckiego i gołdapskiego w latach 2020-2022. – 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

- KOWR - odpowiedź na pismo w sprawie udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej na 

organizację przedsięwzięć kulturalno- edukacyjnych. - Zarząd W-MIR zapoznał się z pismem, 

w związku z interpretacją otrzymaną od KOWR w Warszawie postanowiono wystosować pismo 

o zmianę zarządzenia, aby było ono czytelne dla KOWR w Olsztynie. 

- Centrum Kultury, Turystyki i sportu w Biskupcu – prośba o wsparcie finansowe dożynek  

w dniu 11.09.2022 r. - Zarząd zapoznał się z pismem, przekazano je Radzie Powiatowej W-MIR 

w powiecie olsztyńskim. 

- Burmistrz Olecka - zaproszenie na uroczystości dożynkowe w dniu 04.09.2022 r.-  Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, z uwagi na inne zobowiązania Zarząd nie oddelegował nikogo. 

- Sołtys Sołectwa Stare Kiełbonki - podziękowanie za wsparcie przy realizacji „ dożynek 

parafialnych” – Zarząd zapoznał się z podziękowaniami. 

- Komisja Europejska - Odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie stref ASF.- Zarząd zapoznał 

się z pismem. 
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- Grupa Nieformalna „Folkowe dziewuchy w nowoczesnym wydaniu” – prośba o wsparcie  

w organizacji wyjazdu na Dożynki Prezydenckie. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił 

poinformować, że w budżecie Izby nie przewidziano środków na powyższy cel. 

- Starostwo Powiatowe w Piszu – zaproszenie do zgłoszenia kandydatów na członka 

Powiatowej Rady Rynku Pracy. - Pismo przekazano do realizacji Radzie Powiatowej W-MIR 

 w powiecie piskim. 

- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Informacja o IV Forum Innowacji. – 

Zarząd zapoznał się z informacją 

- Zaproszenie na Dożynki Gminne w Gronowie Elbląskim w dniu 10.09.2022 r. – Podjęto 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Romana Puchalskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie elbląskim. 

- Zaproszenie na „Gminne Święto Planów” w dniu 11.09.2022 r. w Janowie. - Podjęto uchwałę 

o oddelegowaniu Pana Piotra Miecznikowskiego – Członka Zarządu W-MIR 

- Zaproszenie na XII Kiermas Warmiński w dniu 04.09.2022 r. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, z uwagi na inne zobowiązania Zarząd nie oddelegował nikogo. 

- Zaproszenie na Gminne Święto Rolnicze w Gulbiu w dniu 03.09.2022 r. - Podjęto uchwałę o 

oddelegowaniu Pana Wiesława Musiała - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie iławskim. 

- Zaproszenie na Dożynki Gminne w Skarlinie w dniu 03.09.2022 r. -  Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, z uwagi na inne zobowiązania Zarząd nie oddelegował nikogo. 

- Zaproszenie na Dożynki Gminne w m. Węzina g. Elbląg w dniu 10.09.2022 r. -  Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem. 

- Zaproszenie na Dożynki Prezydenckie w dniu 11.09.2022 r. w Warszawie. -  Zarząd zapoznał 

się z zaproszeniem, z uwagi na inne zobowiązania Zarząd nie oddelegował nikogo. 

- Zaproszenie na Dożynki Parafialno - Gminne w Pozezdrzu  w dniu 03.09.2022 r. - Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, z uwagi na inne zobowiązania Zarząd nie oddelegował nikogo. 

- Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji Dożynek Archidiecezjalnych w dniu 11.09.2022 

r. oraz oddelegowaniu od udziału starostów dożynek Pana Antoniego Nikla- Przewodniczącego 

Rady Powiatowej W-MIR  w powiecie olsztyńskim i Panią Alinę Lipowska-  Członka Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu do udziału w 

uroczystościach dożynkowych Pana Romualda Tańskiego – Prezesa W-MIR. 

- Zaproszenie na Dożynki Gminne w Barcianach w dniu 03.09.2022 r. - Zarząd zapoznał się 

 z zaproszeniem, z uwagi na inne zobowiązania Zarząd nie oddelegował nikogo. 
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- Zaproszenie na Dożynki Gminne do Biskupca w dniu 11.09.2022 r. - Zarząd zapoznał się 

 z zaproszeniem, z uwagi na inne zobowiązania Zarząd nie oddelegował nikogo. 

- Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego w dniu 01.10.2022 r. – Podjęto uchwałę  

o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego -Prezesa W-MIR. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- 

Wiceprezesowi W-MIR, Panu Mirosławowi Borowskiemu - Delegatowi W-MIR do KRIR, 

Panom Piotrowi Miecznikowskiemu i Robertowi Nowackiemu – Członkom Zarządu W-MIR 

za udział w wydarzeniu Wrak Race- wyścig traktorów w dniu 14.08.2022 r. w Bełku. 

- Zaproszenie na II Galę Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Mazur w dniu 28.09.2022 r. 

w Olsztynie. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Roberta Nowackiego- Członka Zarządu  

W-MIR. 

- Postanowiono przygotować pismo w sprawie podjęcia działań na rynkach nawozów  

w związku z dystrybucją, drastyczną ceną dla konsumenta. Postanowiono także przygotować 

pismo w sprawie kontroli firm nawozowych do UOKiK i NIK. 

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

- rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie gołdapskim, braniewskim, kętrzyńskim 

- pokrycia kosztów zamówienia materiałów reklamowych z logo Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej 

- oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na dożynki 

- współorganizacji Głównych Uroczystości Odpustowych i Dożynek Archidiecezjalnych w 

Gietrzwałdzie 

- oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na Inaugurację Roku 

Akademickiego 2022/2023 

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielom Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na WRAK 

RACE 

- oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na uroczystą II Galę 

Nagród Gospodarczych Żagle Warmii i Ma 

 

 

          Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                Protokołowała:            

          Izby Rolniczej                                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 
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