
Protokół nr 15/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 23 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, Pan Robert Nowacki – Członek Zarządu 

W-MIR, Pan Piotr Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR, Pan Mirosław Borowski – zdalnie, Pani 

Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR oraz zaproszeni goście Pani Katarzyna Kośnik Dyrektor 

TUW Olsztyn, Pan Wacław Drozdowicz pracownik TUW Olsztyn oraz Pan Andrzej Dzieliński Dyrektor 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. 

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

10.30 i trwało do godz. 14.00.  

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku obrad:  

1. Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Olsztyn. 

2. Najwyższa Izba Kontroli – wystąpienie pokontrolne. 

3. Spotkanie z Panem Andrzejem Dzielińskim Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Dobrocinie. 

4. Wnioski Rad Powiatowych. 

5. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

6. Dożynki w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. 

7. Sprawy bieżące. 

Ad. 1 W pierwszym punkcie obrad Zarząd spotkał się z przedstawicielami Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych: Panią Katarzyną Kośnik Dyrektorem TUW Olsztyn oraz Panem 

Wacławem Drozdowicz. Powodem spotkania było uzgodnienie możliwości przekazania 

nadwyżki wypracowanej przez Związek Wzajemności Członkowskiej „Zagroda”. 

Następnie Pan Romuald Tański Prezes W-MIR poinformował, że zgłosili się rolnicy z gminy 

Jonkowo, którzy ponieśli straty spowodowane w gospodarstwie rolnym przez bardzo silne 

wiatry i gmina odmówiła im powołania komisji szacującej straty w gospodarstwie. Polecono 

pracownikowi biura W-MIR rozpoznanie sprawy.  

Ad. 2 W dalszej części spotkania Pan Romuald Tański Prezes W-MIR podziękował Pani 

Dyrektor oraz wszystkim pracownikom Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za pozytywną 

ocenę pracy samorządu rolniczego podczas kontroli NIK. Następnie Prezes odczytał 

najważniejsze informacje zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Poinformował, że 

zgodnie z wystąpieniem organu kontrolującego w okresie objętym kontrolą tj. lata 2018, 

2019,2020 Izba była merytorycznie i organizacyjnie przygotowana do realizacji zadań 

ustawowych. W działalności Izby nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym 

Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag ani zaleceń pokontrolnych. Ponadto, w celu 

skuteczniejszego działania Rad Powiatowych W-MIR oraz doprecyzowania nieścisłości 

zawartych w Statucie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Zarząd postanowił powołać 

komisję statutową na najbliższym Walnym Zgromadzeniu W-MIR. 



Ad. 4 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami otrzymanymi  

z Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i komisji: 

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

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

Zarząd W-MIR na nagrody w konkursach organizowanych podczas Dożynek Gminnych, które 

odbędą się 22 sierpnia 2021 r. niedziela na terenie Parku Zdrojowego w Gołdapi – Zarząd 

wyraził zgodę, została podjęta odpowiednia uchwała na poprzednim posiedzeniu. 

- 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 konkursach organizowanych podczas Dożynek Gminno-

Parafialnych, które odbędą się 22 sierpnia 2021 r. (niedziela) w Rożyńsku Wielkim, gmina 

Prostki. – Zarząd wyraził zgodę, została podjęta odpowiednia uchwała na poprzednim 

posiedzeniu 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje do Zarządu W-MIR  

o dofinansowanie w kwocie 1000 zł oraz 200 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

organizację Dożynek Gminnych w Rynku (dn.22.08.2021 r.), Dożynek Gminnych w Biskupcu 

(dn.28.08.2021 r.), Dożynek Gminnych w Romanowie (dn.29.08.2021 r.), Dożynek Gminnych 

w Chroślu (dn.12.09.2021 r.) – zakup pucharów dla Starostów Dożynek. – Zarząd wyraził 

zgodę, stosowna uchwała została podjęta na poprzednim posiedzeniu oraz Zarząd podjął 

uchwałę na wydatkowanie kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady na zakup 

pucharów dla Starostów Dożynek. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim wnioskuje do Zarządu W-MIR  

o dofinansowanie 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na współorganizację dożynek 

Powiatowych w Budrach. Dożynki odbędą się 12-09-2021r.  

W związku z współorganizacją dożynek zakupionych zostanie 3 szt. pucharów producentom 

rolnym, które wzorowo prowadzą gospodarstwo rolne oraz ufundowana zostanie nagroda w 

postaci czeku gotówkowego w konkursie na: „najpiękniejszy wieniec dożynkowy”  

i „najpiękniejsze stoisko sołeckie”. – Zarząd wyraził zgodę, została podjęta stosowna uchwała 

na poprzednim posiedzeniu. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje 

do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o przeznaczenie kwoty nie przekraczającej 

1000 zł z puli środków przeznaczonych przez Zarząd W-MIR na organizację dożynek gminnych 

w poszczególnych gminach powiatu olsztyńskiego oraz o rozdysponowanie kwoty nie 

przekraczającej 530 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie olsztyńskim, z przeznaczeniem na zakup pucharów dla wyróżniających się rolników 

z gmin: Dywity, Świątki i Dobre Miasto. – Zarząd wyraził zgodę, została podjęta stosowna 

uchwała na poprzednim posiedzeniu. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby  

o wyrażenie zgody dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości jednego tysiąca zł na poczet 

współudziału samorządu rolniczego w organizowanych dożynkach gminnych na terenie 

powiatu nidzickiego.  



Rada zamierza przeznaczyć ww. kwotę na zakup nagród rzeczowych dla rolników  

w konkursach podczas organizowanych dożynek gminnych w Janowcu Kościelnym i Janowie w 

kwocie do pięciuset zł na rzecz każdej z ww. gmin. – Zarząd wyraził zgodę, została podjęta 

stosowna uchwała na poprzednim posiedzeniu. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie piskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przeznaczenia 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) będących w dyspozycji 

Rady na organizację dożynek Diecezjalno- Powiatowo - Gminnych w Białej Piskiej. Dożynki 

odbędą się 04-09-2021r.  

  W związku z współorganizacją dożynek ufundowana zostanie nagroda w postaci czeku 

gotówkowego 1000 zł za zajęcie I go miejsca w konkursie na „najpiękniejsze stoisko sołeckie”. 

– Zarząd wyraził zgodę, została podjęta odpowiednia uchwała na poprzednim posiedzeniu. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie piskim z dnia 10.08.2021 r. 

Wystąpienie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przedłużanie umów dzierżaw 

rolnikom, którzy wywiązują się z umów (rolnicy solidni, rzetelni) bez ogłaszania nowego 

przetargu – Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Prezes poinformował, że w przypadku spełnienia 

z mocy ustawy definicji rolnika umowa dzierżawy jest przedłużana przez KOWR. W przypadku, 

gdy wymóg ustawowy nie jest spełniony, wtedy KOWR zwraca się do Izby o wskazanie, czy na 

danym terenie jest zapotrzebowanie na grunty. W związku z obowiązującymi przepisami RODO 

KOWR nie informuje Izby Rolniczej, kto jest dzierżawcą rozpoznawanego terenu. Wniosek 

KOWR jest przekazywany do rozpoznania sprawy przez członków samorządu rolniczego, którzy 

znają dany teren. 

- Wnioski Komisji ds. Rodziny Wiejskiej do Zarządu W-MIR 

1. Komisja ds. Rodziny Wiejskiej, biorąc pod uwagę wypadki w gospodarstwie  

w powiązaniu z domem i okolicą gospodarstwa, wskazuje, iż do spraw wypadkowych powinny 

być również zaliczane wypadki w domu i obejściu, ponieważ rolnicy swoją pracę wykonują 

również w domu i jego najbliższej okolicy - jest to również warsztat pracy rolników.- Zarząd 

zapoznał się z wnioskiem, uznał go bezzasadny. 

2. Podjąć działania skierowane na wzrost zasiłku chorobowego rolników. Komisja ds. Rodziny 

Wiejskiej posiada wiedzę, iż działania skierowane na wzrost zasiłku chorobowego rolników są 

podejmowane. Jednakże w związku z brakiem wzrostu zasiłku, Komisja zwraca się  

o ponowienie wcześniejszych działań w tej sprawie. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, 

postanowiono ponowić pismo w sprawie wzrostu zasiłku chorobowego. 

3. Podjąć działania, aby wysokość emerytur rolniczych w KRUS, podobnie jak w ZUS, 

uzależniona była nie tylko od długości odprowadzania składek, ale także od ich wysokości. 

Aktualnie emerytura w KRUS jest właściwie jednakowa dla wszystkich płatników składek. 

Wysokość składek natomiast różni się np. w zależności od ilości posiadanych gruntów, czy 

prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. W przypadku ZUS różnica wysokości 

wypłacanych emerytur jest wynikiem m.in. różnicy w wysokości odprowadzonych składek. 

Brak tego typu zależności w KRUS jest wielce krzywdzące wobec rolników, którzy bez względu 

na wysokość składek otrzymują jednakowo niską emeryturę. Biorąc powyższe pod uwagę 

należałoby podnieść emeryturę rolnikom proporcjonalnie do wielkości odprowadzonych 



składek na zasadach, jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczonych w ZUS.- Zarząd zapoznał 

się z pismem, postanowiono ponowić wystąpienie w sprawie. 

AD. 3 Kolejnym punktem porządku Zarządu było spotkanie z Panem Andrzejem Dzielińskim 

Dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Pan Romuald Tański 

Prezes W-MIR przywitał gościa oraz podziękował za otrzymane gratulacje z okazji 25-lecia  

W-MIR. Pan Andrzej Dzieliński Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 

Dobrocinie pokrótce przedstawił najważniejsze problemy, z jakimi boryka się szkoła, między 

innymi z brakiem pracowni chemicznej z dygestorium, przez co szkoła nie kształci w takich 

przedmiotach jak chemia, fizyka w zakresie rozszerzonym co ma niekorzystny wpływ na dalszą 

edukację na uczelniach wyższych. W związku z powyższym szkoła zwraca się z prośbą o 

doposażenie pracowni. Zarząd po wysłuchaniu argumentów postanowił dofinansować 

pracownię. Na ten cel postanowił przeznaczyć 6 000 zł, w związku z powyższym na najbliższe 

posiedzenie Walnego Zgromadzenia W-MIR zostanie przygotowana stosowna uchwała. 

Ad. 5 Realizując następny punkt obrad Zarząd zapoznał się z pismami, które wpłynęły  

z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

 Nawiązanie współpracy z Zakładami Azotowymi Chorzów S.A. z Grupy Azoty.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź MRiRW w sprawie przekazania do konsultacji projektu ustawy o KRUS.- Zarząd 

zapoznał się z odpowiedzią MRiRW. 

 Wystąpienie KRIR w sprawie zmian wariantu 2.1 dobrostan krów mlecznych, działanie 

„Dobrostan zwierząt”.- Zarząd zapoznał się z wystąpieniem. 

 Zaproszenie na Jubileusz 125-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izb 

rolniczych oraz 25-lecia reaktywacji izb rolniczych w dniu 10 września 2021 roku  

w Warszawie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 Mazowiecka Izba Rolnicza – zaproszenie na 25-lecie działalności Mazowieckiej Izby 

Rolniczej w dniu 15 września 2021 roku w Warszawie – Zarząd zapoznał się  

z zaproszeniem, oddelegował Pana Romualda Tańskiego Prezesa W-MIR, Pana Marka 

Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Panią Jolantę Mackiewicz Dyrektora Biura  

W-MIR.  

 Dolnośląska Izba Rolnicza – zaproszenie na 25-lecie Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 

09.10.2021 w Trzebnicy. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, oddelegował Pana Marka 

Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu  

W-MIR, w związku z wyjazdem postanowiono dokonać rezerwacji miejsc noclegowych. 

 Dożynki Jasnogórskie – Zarząd zaktualizował listę uczestników wyjazdu na uroczystość 

Dożynek Jasnogórskich w dniu 04-05 września 2021 roku do Częstochowy, postanowiono 

zwrócić koszty dojazdu na jeden samochód do Częstochowy oraz do miejsc zbiórek, 

postanowiono przygotować dary dożynkowe. 

Ad. 6 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami lub zaproszeniami otrzymanymi na dożynki  

w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego: 



 Sołtys Wsi Stare Kiełbonki – zaproszenie na Parafialny Festyn Rodzinny „Pożegnanie 

Wakacji” w dn. 22.08.2021 roku w Starych Kiełbonkach – Zarząd zapoznał się  

z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył z Zarządu. 

 Wójt Gminy Kurzętnik  - zaproszenie na Dożynki Gminno-Parafialne w dn. 29.08.2021 roku 

w Romanowie – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowiono oddelegować Pana 

Jana Rochewicza Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

 Wójt Gminy Grodziczno – Zaproszenie na obchody Gminnego Święta Plonów połączonego 

z Gminnym Świętem Rolniczym w dn. 22.08.2021 roku w Rynku. - Zarząd zapoznał się  

z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 Wójt Gminy Iława – zaproszenie na Gminne Święto Rolnicze w dn. 04.09.2021 roku  

w Stradomnie. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowiono oddelegować Pana 

Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR. 

 Wójt Gminy Grunwald – zaproszenie na Dożynki Gminne w dn. 04.09.2021 roku, boisko 

wiejskie w Zybułtowie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowiono oddelegować 

Panią Urszulę Suchocką Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie ostródzkim. 

 Wójt Gminy Janowiec Kościelny – prośba o wsparcie finansowe lub /i rzeczowe 35 edycji 

Święta Pieczonego Ziemniaka połączone z Dożynkami w dn. 04.09.2021 roku  

w miejscowości Kuce gm. Janowiec Kościelny. – Zarząd zapoznał się z pismem, 

postanowiono włączyć się we współorganizację 35 edycji Święta Pieczonego Ziemniaka 

połączone z Dożynkami, na wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim 

postanowiono na organizację przeznaczyć kwotę 500 zł brutto oraz do udziału w 

uroczystościach oddelegować Pana Piotra Miecznikowskiego Członka Zarządu W-MIR. 

Stosowna uchwała została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu.  

 Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzkiej – zaproszenie na Główne Uroczystości 

Odpustowe i Dożynki Archidiecezjalne w dn. 05.09.2021 r. w Gietrzwałdzie. - Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Państwa Jonczyk i Państwa Kielak jako 

Starostów Dożynek Archidiecezjalnych oraz Pana Romualda Tańskiego Prezesa W-MIR. 

Postanowiono przygotować dary dożynkowe. 

 Burmistrz Bisztynka – zaproszenie na Dożynki Gminne w Bisztynku w dn. 05.09.2021 roku. 

– Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, oddelegował Panią Agnieszkę Kobryń 

Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim.  

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie – prośba o wsparcie finansowe bądź 

rzeczowe organizacji w dn. 11-12.09.2021 r. „Dni Janowa”, tj. w dn. 11.09.2021 roku 

Obchody z okazji Sześćsetnej Rocznicy Nadania Praw Miejskich Janowa oraz w dn. 

12.09.2021 roku Gminne Dożynki.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono włączyć 

się we współorganizację „Dni Janowa”, na wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nidzickim postanowiono przeznaczyć kwotę 500 zł brutto na zakup nagród rzeczowych, 

które zostaną wręczone w dniu 12 września 2021 roku podczas Gminnych Dożynek oraz 

do udziału w uroczystościach oddelegowano Pana Piotra Miecznikowskiego Członka 

Zarządu W-MIR. Stosowna uchwała została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu 

Zarządu.  



 Wójt Gminy Budry – prośba o wsparcie finansowe Powiatowego Święta Plonów w Gminie 

Budry w dn. 12.09.2021 roku w Budrach. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono 

włączyć się we współorganizację Powiatowego Święta Plonów w Gminie Budry, na 

wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim postanowiono przeznaczyć 

łącznie 1000 zł na zakup pucharów dla wyróżniających się producentów rolnych, którzy 

wzorowo prowadzą gospodarstwo rolne oraz czeki gotówkowe na „Konkurs na 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy” oraz „najpiękniejsze stoisko sołeckie”; oddelegowano 

Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR. Stosowna uchwała została podjęta 

na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu.  

 Wójt Gminy Pozezdrze – Zaproszenie na Dożynki Parafialno-Gminne w Pozezdrzu w dniu 

05.09.2021 roku – oddelegowano Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR. 

Ad. 7 W dalszej części obrad Zarząd omówił sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu Nr 14/2021 z dnia 06.08.2021 roku. 

 Główny Inspektorat Weterynarii – odpowiedź na pismo W-MIR dotyczącego nałożenia 

obszarów objętych restrykcjami w woj. warmińsko-mazurskim. – Zarząd zapoznał się  

z pismem, podjęto dyskusję, że w przypadku nałożenia stref z zagrożenia ASF straty ponosi 

tylko rolnik. W związku z tym, Zarząd wystąpił wcześniej do Unijnego Komisarza Rolnictwa 

i Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie. 

 Rolnik – skarga na ewidentne naruszenie prawa przez kierownika Biura Powiatowego 

ARiMR w Olsztynie w sprawie przyznania płatności na zalesianie gruntów rolnych- 

uzupełniono o opinię prawną Radcy Prawnego w tej sprawie. – Zarząd zapoznał się ze 

skargą, postanowiono przekazać wnioskodawcy opinię Radcy Prawnego. 

 Zespół Ludowy „Mazurskie Rostkowianki” – prośba o dofinansowanie transportu dla 

zespołu na „Festiwal Kultur – Warmia, Mazury i Powiśle” w dn. 12.09.2021 roku  

w Gietrzwałdzie.  - Zarząd zapoznał się z prośbą, postanowiono przychylić się do wniosku. 

 Edukacyjna Grupa Folklorystyczno-Turystyczna „FOLK-TUR” - prośba o sfinansowanie 

transportu dla zespołu „Kalina” na „Festiwal Kultur – Warmia, Mazury i Powiśle” w dn. 

12.09.221 roku w Gietrzwałdzie. - Zarząd zapoznał się z prośbą, postanowiono przychylić 

się do wniosku. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie z/s w Dorotowie 

– prośba o nieodpłatne udostępnienie minibusa wraz z kierowcą w dniach 28-29.08.2021 

roku celem przejazdu warmińsko-mazurskich hodowców bydła i producentów mleka na 

Krajową Wystawę Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej. – Zarząd zapoznał się 

z prośbą, udostępniono minibusa. 

 KOWR – zaproszenie na spotkanie w sprawie wniosku o doposażenie Warmińsko-

Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie w dn. 17.08.2021 roku  

Warszawie – uczestniczył Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes W-MIR, który pokrótce 

przedstawił przebieg spotkania, przyznano zwrot kosztów podróży. 



 Zarząd Zlewni w Ciechanowie – zaproszenie na spotkanie dot. Kształtowania zasobów 

wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Nidzicy w dn. 19.08.2021 roku – on-line 

uczestniczył Pan Piotr Miecznikowski Członek Zarządu W-MIR. 

 Kancelaria Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – informacja o Sesji Sejmiku  

w dn. 31.08.2021 roku w zdalnym trybie obradowania. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 LAB-MLEK – Zaproszenie na wspólne posiedzenie Zgromadzenia Wspólników i Rady 

Nadzorczej w dn. 27.08.2021 roku w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, do 

udziału w spotkaniu upoważniono Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz 

Pana Jerzego Salitrę Członka Zarządu W-MIR, przyznano zwrot kosztów podróży. 

 KRUS – zaproszenie na Jubileusz 30-lecia działalności KRUS oraz na uroczyste wręczenie 

nagród laureatom etapu wojewódzkiego XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne w dn. 09.09.2021 roku w Olsztynie. – Zarząd oddelegował pana 

Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Panią Jolantę Mackiewicz Dyrektora Biura 

W-MIR. 

 W-MODR – zaproszenie na XXVII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” w dn. 

04-05.09.2021 roku w Olsztynie. – Zarząd polecił zorganizować stoisko W-MIR podczas 

Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”; w dniu 04.09.21 uczestniczyć 

będzie Pan Romuald Tański Prezes W-MIR oraz Pan Jerzy Salitra członek Zarządu W-MIR, 

zaś w dniu 05.09.21 uczestniczyć będzie Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes W-MIR oraz 

Pan Piotr Miecznikowski, przyznano zwrot kosztów podróży. 

 Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej – propozycja udziału jako 

Partnera podczas Kongresu Eksportu 2021 „Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki 

po pandemii COVID-19 w dn. 12.10.2021 w Lublinie oraz wsparcie finansowe. – Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych – zaproszenie do udziału w konferencji ROL-

EKO 2021: „Rolnictwo ekologiczne, projektowanie, badanie, eksploatacja, 

bezpieczeństwo i ergonomia maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych” w dn. 09.11.2021 

roku w formie hybrydowej. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem 

 W dniu 12 sierpnia 2021 roku w Brzydowie k. Ostródy odbyło się spotkanie z Premierem 

Mateuszem Morawieckim oraz Panem Grzegorzem Puda Ministrem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, uczestniczyli: Pan Romuald Tański Prezes 

W-MIR, Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes W-MIR, Pan Piotr Miecznikowski Członek 

Zarządu W-MIR, Pan Jan Rochewicz Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim, Pan Leszek Sargalski Delegat do Walnego Zgromadzenia W-MIR w pow. 

nowomiejskim, Pan Adam Woźniel Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie mrągowskim.  

Na koniec Pan Romuald Tański Prezes W-MIR przypomniał, że 12 września 2021 roku  

w Gietrzwałdzie odbędzie się „Festiwal Kultur – Warmia, Mazury i Powiśle”. 

Wstępnie ustalono termin miedzy 21 a 23 września 2021 roku w celu zwołania spotkania 

Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i Komisji w Olsztynie. 



Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

 Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego Prezesa W-MIR, Pana Marka 

Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Pani Jolanty Mackiewicz Dyrektora Biura  

W-MIR do udziału w uroczystości 25-lecia Mazowieckiej Izby Rolniczej w dniu  

15 września 2021 roku w Warszawie. 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Pana Roberta 

Nowackiego Członka Zarządu W-MIR do udziału w uroczystości 25-lecia Dolnośląskiej 

Izby Rolniczej w dniu 09.10.2021 w Trzebnicy. 

 Zwrotu kosztów podróży dla przedstawicieli WMIR za dojazd na Dożynki Jasnogórskie 

do Częstochowy i do miejsc zbiórek w dniach 4-5 września 2021 r. 

 Oddelegowania Pana Jana Rochewicza Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie nowomiejskim na Dożynki Gminno-Parafialne w dn. 29.08.2021 roku  

w Romanowie. 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR do udziału  

w Gminnym Święcie Rolniczym w dn. 04.09.2021 roku w Stradomnie. 

 Oddelegowania Pani Urszuli Suchockiej Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR  

w powiecie ostródzkim na Dożynki Gminne w dn. 04.09.2021 roku w Zybułtowie. 

 Oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego Członka Zarządu W-MIR na Święto 

Pieczonego Ziemniaka połączone z Dożynkami w dn. 04.09.2021 roku w miejscowości 

Kuce gm. Janowiec Kościelny. 

 Oddelegowania Państwa Jończyk i Państwa Kielak jako Starostów Dożynek 

Archidiecezjalnych oraz Pana Romualda Tańskiego Prezesa W-MIR, przygotowania 

darów dożynkowych na Główne Uroczystości Odpustowe i Dożynki Archidiecezjalne 

w dn. 05.09.2021 r. w Gietrzwałdzie. 

 Oddelegowania Pani Agnieszki Kobryń Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie bartoszyckim na Dożynki Gminne w Bisztynku w dn. 05.09.2021 roku. 

 Oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego Członka Zarządu W-MIR na Gminne 

Dożynki w dn. 12.09.2021 roku w Janowie. 

 Oddelegowania Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR na Powiatowe 

Święto Plonów w Gminie Budry w dn. 12.09.2021 roku w Budrach. 

 Oddelegowania Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR na Dożynki 

Parafialno-Gminne w dn. 05.09.2021 roku w Pozezdrzu. 

 Dofinansowania transportu dla zespołów ludowych, które wezmą udział podczas 

„Festiwalu Kultur – Warmia, Mazury i Powiśle” w dn. 12.09.2021 roku w Gietrzwałdzie. 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR na spotkanie  

w sprawie wniosku o doposażenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Olsztynie w dn. 17.08.2021 roku  Warszawie. 

 Upoważnienia Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Pana Jerzego 

Salitry Członka Zarządu W-MIR do udziału na wspólne posiedzenie Zgromadzenia 



Wspólników i Rady Nadzorczej LAB-MLEK Spółka w likwidacji w dn. 27.08.2021 roku 

w Olsztynie. 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR oraz Panią Jolantę 

Mackiewicz Dyrektora Biura W-MIR do udziału w Jubileuszu 30-lecia działalności KRUS 

oraz na uroczyste wręczenie nagród laureatom etapu wojewódzkiego XVIII 

Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w dn. 09.09.2021 roku 

w Olsztynie. 

 Zorganizowania stoiska W-MIR podczas Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla 

rolnictwa” w Olsztynie; oddelegowanie w dniu 04.09.21 uczestniczyć będzie Pan 

Romuald Tański Prezes W-MIR oraz Pan Jerzy Salitra członek Zarządu W-MIR, zaś  

w dniu 05.09.21 uczestniczyć będzie Pan Marek Kuźniewski Wiceprezes W-MIR oraz 

Pan Piotr Miecznikowski, przyznano zwrot kosztów podróży. 

 Zwrot kosztów podróży na spotkanie z Premierem Mateuszem Morawieckim oraz 

Panem Grzegorzem Puda Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie aktualnej 

sytuacji w rolnictwie, dla Pana Romualda Tańskiego Prezesa W-MIR, Pana Marka 

Kuźniewskiego Wiceprezesa W-MIR, Pana Piotra Miecznikowskiego Członka Zarządu 

W-MIR, Pana Jana Rochewicza Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie nowomiejskim, Pana Leszka Sargalskiego Delegata do Walnego 

Zgromadzenia W-MIR w pow. nowomiejskim, Pana Adama Woźniel Przewodniczącego 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim.  

 Pokrycia kosztów oprawy muzycznej podczas 25-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej 
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