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Protokół nr 16/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 11 września 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 - oraz Pani Jolanta Mackiewicz – 

dyrektor biura W-MIR.  Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 i trwało do godz. 13.00.  

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 Zarząd omówił wnioski z rad Powiatowych W-MIR 

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

o dofinansowanie w kwocie do 1000 zł na organizację Gminno-Parafialnych Dożynek w 

Rybnie w dniu 29 sierpnia 2021 r. (zakup nagród rzeczowych dla młodych rolników). - Zarząd 

wyraził zgodę. Uchwała została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu W-MIR.   

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

MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących w 

dyspozycji Zarządu W-MIR na zakup nagród, które będą wręczone podczas  Dożynek 

Gminnych w Miłakowie, gm. Miłakowo,  w dniu 28 sierpnia 2021 roku. - Zarząd wyraził 

zgodę. Uchwała została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu W-MIR. 

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

W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w 

dyspozycji Zarządu W-MIR na zakup pucharów i nagród, które będą wręczone podczas   

Dożynek Gminnych w miejscowości Bemowizna , gm. Braniewo  w dniu 11 września  2021 

roku. -  Zarząd wyraził zgodę. Uchwała została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu 

Zarządu W-MIR.  

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

MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących w 

dyspozycji Zarządu W-MIR na zakup  nagród, które będą wręczone podczas   Dożynek 

Gminnych w miejscowości Węzina, gm. Elbląg w dniu 26 września  2021 roku. -  Zarząd 

wyraził zgodę. Uchwała została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu W-MIR.   
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 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR 

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 500 zł ze środków będących w dyspozycji 

Zarządu W-MIR na zakup nagród, które będą wręczone podczas uroczystości dożynkowych 

w miejscowości Gronowo Elbląskie w dniu 25 września 2021 roku. - Zarząd wyraził zgodę. 

Uchwała została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu W-MIR. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim 

zwraca się z prośbą o rozdysponowanie kwoty nieprzekraczającej 300 zł (trzysta złotych), 

będących w dyspozycji Rady, na zakup nagród rzeczowych w konkursach podczas Dożynek 

Gminnych w Baniach Mazurskich w dniu 12.09.2021 r.- Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim zwraca się z prośbą o możliwość 

rozdysponowania kwoty 1600 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

współorganizację dożynek w powiecie iławskim:  Dożynek Gminnych w Kisielicach w dn. 

05.09.2021 r. (zakup pucharów i nagród rzeczowych), Dożynek Gminnych w Tuszewie w 

dn. 29.08.2021 r. (zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Lubnowy w dn.05.09.2021 r. 

(zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Stradomnie w dniu 04.09.2021 r. (statuetki). - 

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

iławskim. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą o zwrot kosztów 

podróży dla pana Leszka Sargalskiego na spotkanie z  Głównym Lekarzem Weterynarii w 

dniu 10 września 2021 r. w Warszawie.- Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów 

podróży Panu Leszkowi Sargalskiemu – Delegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR w 

powiecie nowomiejskim. 

 Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

giżyckim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie ze środków Zarządu  

1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) na organizację dożynek Powiatowo - Gminnych w 

Miłkach. Dożynki odbędą się 12-09-2021r. W związku ze współorganizacją dożynek 

ufundowane zostaną nagrody w postaci czeków gotówkowych w konkursie na 

„najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Czeki zostaną wręczone za zajęcie: I -go miejsca – 

500 zł, II- go miejsca 300 zł, III – go miejsca 200 zł.  - Zarząd wyraził zgodę. Uchwała 

została podjęta na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu W-MIR.   

 Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

piskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie ze środków Zarządu 1 000,00 zł 

(słownie: tysiąc złotych) na organizację dożynek Diecezjalno- Powiatowo - Gminnych w 
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Białej Piskiej. Dożynki odbędą się 04-09-2021r. W związku ze 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. Uchwała została 

podjęta na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu W-MIR.   

Wnioski wypracowane podczas wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w 

powiecie nowomiejskim, działdowskim w dn. 06.09.2021 r.  

 Rady Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nowomiejskim i 

działdowskim zwracają się z prośbą do Zarządu W-MIR o wystosowanie pisma do 

Premiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii, Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Sejmowej Komisji 

Rolnictwa w sprawie wypracowanych postulatów dot. dramatycznej sytuacji na rynku 

trzody chlewnej w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

 Postulaty hodowców trzody chlewnej z terenu powiatu nowomiejskiego, iławskiego, 

działdowskiego, ostródzkiego wypracowane podczas wspólnego posiedzenia Rad 

Powiatowych W-MIR w powiecie nowomiejskim i działdowskim w dniu 6 września 2021r. 

w Skarlinie. 

 Zmiana sposobu wyznaczania stref ASF poprzez ograniczenie wyznaczenia obszaru strefy 

tylko do 10 km w promieniu wystąpienia ogniska ASF.  

 Zmiana sposobu wyliczania wyrównania dochodu za świnie sprzedane w czerwonej strefie 

ASF poprzez uwzględnienie braku możliwości sprzedaży świń w obszarze zagrożonym i 

zapowietrzonym, ze względu na to, że obecnie rolnicy za dany kwartał nie otrzymają 

wyrównania. Od 26 lipca 2021 r. rolnicy znajdują się w krytycznej sytuacji, ponieważ nie 

mogą dokonać sprzedaży trzody, lochy się proszą, a ze względów finansowych powstają 

problemy z zakupem paszy, koncentratów. Dodatkowo ze względu na przyrost świń nie 

zostaje zachowany dobrostan zwierząt. 

 Złagodzenie procedur wydawania przez PLW decyzji o zakazie produkcji trzody chlewnej 

przez zainteresowanych rolników, na podstawie której hodowca może ubiegać się o 

dofinansowanie z ARiMR. 

 Doprecyzowanie przepisów prawnych dot. wyznaczania obszaru zagrożonego oraz 

zapowietrzonego w sytuacji pojawienia się kolejnych ognisk, ponieważ w skrajnych 

przypadkach dochodzi do sytuacji wielokrotnego powtarzania zakazu przez kolejne 30 dni.   

 Wprowadzenia zmian w przepisach prawnych dot. działań 5.1 Wsparcie inwestycji w środki 

zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 
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żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof wdrażanego przez 

ARiMR, polegających na zdjęciu obowiązku utrzymania przez 5 lat świń w sytuacji 

wystąpienia stref ASF jako nadzwyczajnej okoliczności.  

 Dokonanie zmian w przepisach prawnych dot. zwalczania chorób zakaźnych poprzez 

uznanie negatywnego wyniku badań krwi w kierunku ASF, jako podstawy dającej 

możliwości dokonywania sprzedaży świń we wszystkich strefach oraz obszarach ASF. 

 Przeprowadzanie kontroli przez inspekcję weterynaryjną w zakładach importujących 

żywiec z zagranicy (również półtusze) w celu nieobniżania cen rynkowych. – Zarząd 

odrzucił postulat w obecnym kształcie, postanowił dokonać zmiany poprzez wykreślenie w 

celu nieobniżenia cen rynkowych. 

 Przeprowadzanie rzeczywistych oszacowań wartości zutylizowanych sztuk żywca, na 

podstawie realnych wyliczeń loch, loszek, prosiąt, warchlaków, tuczników. 

 Dokonanie zmian w przepisach prawnych dot. zwalczania ASF polegającym na 

wprowadzeniu zakazu utylizacji zboża i zdrowych zwierząt. 

 Zniesienie stref ASF, wprowadzenie okresu karencji (zgodnie z wylęganiem wirusa ASF) 

do 15 dni zakazu sprzedaży.  

 Natychmiastowe uruchomienie skupu interwencyjnego trzody chlewnej ze stref i obszarów 

ASF. – Zarząd nie przyjął zaproponowanego postulatu, ze względu, iż nie jest możliwy do 

zrealziowania. 

 Uruchomienie nadzwyczajnych środków dla zakładów przetwórczych celem zobligowania 

ich do odbioru trzody chlewnej z obszarów zagrożonych i zapowietrzonych. 

Dofinansowanie miałoby zostać przeznaczone na obróbkę termiczną mięsa z wyżej 

wymienionych obszarów.  

 Dążenie do całkowitej depopulacji dzika, poprzez zobowiązanie kół łowieckich do 

przeprowadzenia odstrzałów dzików oraz włączenie służ wojskowych i policyjnych celem 

przyspieszenia i sprawnego przeprowadzenia odstrzałów. 

 Przeprowadzenie dogłębnej analizy sytuacji na rynku trzody chlewnej z uwzględnieniem 

sprzedaży świń z czerwonej strefy przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 Zdjęcie zobowiązań w ramach programów PROW (Premie dla młodych rolników,  

Restrukturyzacja małych gospodarstw, Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, 

których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, Modernizacja gospodarstw rolnych) 
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względem beneficjentów, których gospodarstwa zostały objęte strefą czerwoną ASF.  – 

Zarząd uznał postulat az niemożliwy do realizacji. 

 Wprowadzenie ceny minimalnej gwarantującej opłacalność produkcji rolnej oraz 

zapewniający pokrycie kosztów produkcji. 

 Umożliwienie w przepisach prawnych przemieszczania warchlaków i prosiąt pomiędzy 

strefą czerwoną, a niebieską. 

- Zarząd zapoznał się z postulatami, po przeanalizowaniu większość zaakceptował i 

postanowił wystosować pismo wraz z postulatami do Prezesa Rady Ministrów oraz do 

wiadomości: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Lekarza Weterynarii, Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego, Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Sejmowej Komisji 

Rolnictwa. 

 Rady Powiatowe W-MIR w  powiecie elbląskim, braniewskim i ostródzkim zwracają 

się z prośbą do Zarządu W-MIR o wyrażenie zgody na zorganizowanie wyjazdu członków 

Rad Powiatowych W-MIR i rolników z tych powiatów na  Targi Rolnicze – AGRO -SHOW 

w Bednarach  w dniach   24 – 25 września 2021r. 

 Rady Powiatowe W-MIR w powiecie elbląskim, braniewskim i ostródzkim zwracają 

się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przyznania kwoty 1000 zł 

ze środków będących w dyspozycji Zarządu W-MIR na organizację wyjazdu członków 

Rad Powiatowych W-MIR i rolników z tych powiatów na Targi Rolnicze AGRO -SHOW 

w Bednarach w dniach 24 – 25 września 2021r.- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji 

wyjazdu na targi Agro- SHOW i przeznaczył na ten cel kwotę 1000 zł. 

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

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1200 zł ze środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych 

W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego i rolników z tych powiatów 

na Targi Rolnicze – AGRO -SHOW w Bednarach w dniach 24 – 25 września 2021r. - 

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

elbląskim 

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

MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych 

W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego i rolników z tych powiatów 

na Targi Rolnicze – AGRO -SHOW w Bednarach w dniach 24 – 25 września 2021r. - 
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Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

braniewskim 

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

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych 

W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego i rolników z tych powiatów 

na Targi Rolnicze –AGRO -SHOW w Bednarach w dniach 24 – 25 września 2021r - Zarząd 

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

ostródzkim 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca 

się z prośbą o rozdysponowanie kwoty nieprzekraczającej 1000 zł (tysiąc złotych) 

przyznanej przez Zarząd W-MIR na nagrody w konkursach podczas Dożynek Gminnych w 

Świętajnie dnia 12.09.2021 r. (300 zł) oraz Wieliczkach dnia 18.09.2021 r. (700 zł). 

 Rady Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiatach ełckim, 

gołdapskim i oleckim zwracają się z prośbą o możliwość zorganizowania przez OT Biura 

W-MIR w Olecku wyjazdu rolników na Wystawę Rolniczą „Agro Show” w Bednarach k. 

Poznania w dniach 24-25.09.2021 r. 

 Rady Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiatach ełckim, 

gołdapskim i oleckim zwracają się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu rolników na 

Wystawę Rolniczą „Agro Show” w Bednarach k. Poznania w dniach 24-25.09.2021 r.  

Szacowany koszt wyjazdu: 

- 5500 zł – transport uczestników (trasa: Gołdap – Olecko – Giżycko – Mrągowo – Olsztyn 

– Bednary, 

- 160 zł/os. – hotel plus obiadokolacja i śniadanie. 

Dofinansowanie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych wynosi 1170 

zł netto (1263,60 zł brutto). 

Przyjmując udział 30 osób jest to koszt około 312 zł/osobę. W przypadku uczestnictwa 

mniejszej liczby osób koszt znacznie wzrasta. 

W związku z powyższym Rady zwracają się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu.- Zarząd 

podjął uchwałę o współorganizacji wyjazdu i przeznaczył na ten cel kwotę 1500 zł. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o przeznaczenie kwoty 

nieprzekraczającej 1100 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR  
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w powiecie olsztyńskim, z przeznaczeniem na zakup pucharów dla wyróżniających się 

rolników z gmin: Dywity, Świątki, Dobre Miasto i Olsztynek – Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z 

KRIR 

 Odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników. – Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono przesłać je wnioskodawcy. 

 Informacja o posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 12 października 2021 r. – 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian do wariantu 2.1 

dobrostan krów mlecznych, działanie „Dobrostan zwierząt”. - Zarząd zapoznał się z 

odpowiedzią. Kopię postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Informacja dot. obchodów 125-lecia izb rolniczych. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 

Ad. 3  Następnie Zarząd zapoznał się ze sprawami bieżącymi 

 Omówiono organizację posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-

MIR i komisji. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu rolników na obchody 25-lecia W- 

MIR w dniu 23.07.2021 r. w kwocie 11325, 37 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów najmu sceny i urządzeń światło/dźwięk na 

obchody 25- lecia W-MIR w dniu 23.07.2021 r. w kwocie 7380 zł brutto 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów współorganizacji Dożynek Archidiecezjalnych 

w Gietrzwałdzie w dniu 05.09.2021 r. w kwocie 469,98 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie wykonania przeglądu, naprawy i oczyszczenia dachu na 

budynku Towarowa 1 w kwocie 762, 60 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu niszczarki do OT biura W-MIR w Elblągu w kwocie 448 

zł. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – 

Prezesowi W-MIR za udział w dniu 31.08.2021 r. w spotkaniu Prezesów Izb Rolniczych w 

Parzniewie. 

 WMZHBM- prośba o nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej w dniu 12.09.2021 r. – 

Wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali. 

 Rolnik - prośba o pomoc w powołaniu komisji do szacowania strat. - Zarząd zapoznał się z 

prośbą, sprawa została rozeznana i załatwiona. 
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 Rolnik - pismo w sprawie zastosowania ciągnikowych zestawów pompowych do prac 

ratowniczo-gaśniczych usuwania skutków powodzi i suszy. - Zarząd zapoznał się, 

postanowiono informację przesłać do szerokiego grona odbiorców oraz zamieścić na stronie 

internetowej W-MIR. 

 Jerzy Małecki- Odpowiedź MRiRW w sprawie wystąpienia posła  dot. utworzenia na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego nowoczesnego kompleksu targowo- 

wystawienniczego. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zespół Pieckowianie i Zespół Śpiewaczy Sedranianki – prośba o dofinansowanie transportu 

na Festiwal Kultur Warmia, Mazury, Powiśle w dniu 12.09.2021 r. w Gietrzwałdzie.- 

Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania transportu Zespołom. 

 W-MODR – prośba o wskazanie przedstawiciela W-MIR do komisji konkursowej II edycji 

Ogólnopolskiego konkursu „Doradca Roku” - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana 

Marka Kuźniewskiego- Wiceprezesa W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu- 

Członkowi Zarządu W-MIR za udział w finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej., 

Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 09.09.2021 r. w Olsztynie. 

 Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- w sprawie nałożenia obszarów objętych 

restrykcjami w woj. warmińsko-mazurskim. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnik z gminy Orzysz- lista właścicieli miejsc, w których występują uciążliwości hałasowe 

we wsi Gaudynki. – Zarząd zapoznał się. Sprawa została załatwiona, wystosowano pismo 

do WIOŚ w Giżycku. 

 Rolnik - podanie o wyjaśnienie oraz ponowną weryfikację opinii Nr 21/2021-pud w sprawie 

przedłużenia umowy dzierżawy gruntów z KOWR OT Olsztyn oraz o wydanie pozytywnej 

opinii. – Zarząd przekazał sprawę do rozpoznania pracownikowi W-MIR. 

 Wojskowe Koło Łowieckie Rosomak – Wniosek o zmianę rocznego planu łowieckiego dla 

obwodu 174 w roku gospodarczym 2021/2022 oraz wniosek o zmianę limitu odstrzału 

sanitarnego dla obwodu. - Zarząd wydał opinię negatywną. 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - prośba o objęcie patronatem LXXXV Zjazdu 

Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w dniach 23-24 września 2021 r. – 

Zarząd podtrzymał swoją decyzję o objęciu patronatem LXXXV Zjazdu Naukowego 

Polskiego towarzystwa Zootechnicznego. 

 Posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego 

w dniu 09.09.2021 r.- W posiedzeniu uczestniczył Pan Jerzy Salitra - Członek Zarządu  

W-MIR. 
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 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Adama Głowackiego - 

Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim za udział w dodatkowej komisji 

przetargowej  KOWR dotyczącej Krzemieniewa w dniu 13.09.2021 r. w Olsztynie. 

 Zaproszenie na 60-lecie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach  w dniu 24.09.2021 r. – 

Podjęto uchwałę o oddelegowaniu do udziału w uroczystościach Pana Marka 

Kuźniewskiego- Wiceprezes w-MIR i przeznaczeniu kwoty do 100 zł na zakup upominku 

okolicznościowego. 

 Wójt Gminy Rozogi- Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 12 września 2021 r. w 

Rozogach. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła - Zaproszenie na Walny Zjazd 

Sprawozdawczo- Wyborczy W-MZHBM w Olsztynie w dniu 12.09.2021 r.- Podjęto 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego  – Prezesa W-MIR 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – zaproszenie do udziału w 

przedsięwzięciu BIOTECH i udziale w konferencji w dniu 12.09.2021 r. -  Zarząd zapoznał 

się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo 

 Lubuska Izba Rolnicza- Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia w dniu 22.10.2021 r. w Nowej 

Soli. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. Postanowiono przesłać 

gratulacje. 

 Małopolska Izba Rolnicza- Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia w dniu 21 września 2021 r. w 

Wierzchosławicach. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

Postanowiono przesłać gratulacje. 

 Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie - Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 12 

września 2021 r. w Chroślu. – Zarząd podjął uchwałę o  oddelegowaniu Pana Jana 

Rochewicza- Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim. 

 PSL- Zaproszenie na spotkanie „Brzezinówka” w dniu 10.09.2021 r. w nadleśnictwie 

Kudypy. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Marszałek Województwa – Zaproszenie na Galę Laur Najlepszym z Najlepszych w dniu 

16.09.2021 r. w Filharmonii w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie 

oddelegowano nikogo. 

 W-MODR- Zaproszenie na uroczystą galę Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych 

producentów rolnych. W dniach 25-26.09.2021 r. w Elblągu. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 
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 Marszałek Województwa.- Zaproszenie na Dożynki Wojewódzkie w dniu 19.09.2021r. 

w  Olsztynku. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. W-MIR zgodnie z wcześniejszą 

uchwałą jest współorganizatorem Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich. 

  Wójt gminy Barciany – zaproszenie na dożynki powiatowo – gminne w dniu 

18.09.2021 r. w Barcianach- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Roberta 

Nowackiego – Członka Zarządu W-MIR 

 Podjęcto uchwałę w sprawie przystąpienia do współpracy z Centrum Doradztwa 

Rolniczego w Brwinowie w celu organizacji operacji w roku 2021 pod nazwą  

„Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry klimat” realizowanej w ramach planu 

działania KSOW na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2020-2021 r. 

  

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim 

 Rozdysponowania  środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Leszkowi Sargalskiemu – Delegatowi na Walne 

Zgromadzenie W-MIR w powiecie nowomiejskim za udział w spotkaniu z Głównym 

Lekarzem Weterynarii w dniu 10 września 2021r. w Warszawie 

 Organizacji wyjazdu na Targów Rolniczych AGRO -SHOW w Bednarach  w dniach   

24 – 25 września 2021r.- i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2500 zł. 

 Rozdysponowania  środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Rozdysponowania  środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Rozdysponowania  środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim 

 Rozdysponowania  środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim 

 Pokrycia kosztów transportu  zbiorowego dla członków samorządu rolniczego na 

Jubileusz 25-lecia W- MIR w dniu 23.07.2021 r. w kwocie 11325, 37 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów najmu sceny i urządzeń światło/dźwięk podczas Jubileuszu 25- lecia 

W-MIR w dniu 23.07.2021 r. w kwocie 7380 zł brutto 

 Pokrycia kosztów współorganizacji Dożynek  Archidiecezjalnych w Gietrzwałdzie w  

dniu 05.09.2021 r. w kwocie 469,98 zł. 

 Pokrycia kosztów wykonania przeglądu, naprawy i oczyszczenia dachu na budynku 

Towarowa 1 w kwocie 762, 60 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu niszczarki do OT biura W-MIR w Elblągu w kwocie 

448 zł. 
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 Zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi  W-MIR za udział 

w dniu 31.08.2021 r. w spotkaniu Prezesów Izb Rolniczych w Parzniewie. 

 Zorganizowania transportu zbiorowego  Zespołom do Gietrzwałdu na Festiwal Kultur 

Warmia, Mazury, Powiśle w dniu 12.09.2021 r.  

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Wiecprezesa W-MIR do komisji 

konkursowej II edycji Ogólnopolskiego konkursu „Doradca Roku”. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu- Członkowi Zarządu W-

MIR za udział w finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Rolniczej. Ochrony 

Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 09.09.2021 r. w Olsztynie. 

 Zwrotu kosztów dojazdu dla Pana Adama Głowackiego- Członka Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie nowomiejskim za udział w dodatkowej komisji przetargowej  

KOWR dotyczącej Krzemieniewa w dniu 13.09.2021 r. w Olsztynie. 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Wiceprezesa W-MIR 

do udziału w uroczystościach 60-lecie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach  w dniu 

24.09.2021 i przeznaczeniu do 100 zł na zakup upominku okolicznościowego. 

 Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego  – Prezesa W-MIR na Walny Zjazd 

Sprawozdawczo- Wyborczy W-MZHBM w Olsztynie w dniu 12.09.2021 r. 

 Oddelegowania Pana Jana Rochewicza - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR 

w Nowym Mieście Lubawskim na Dożynki Gminne w dniu 12 września 2021 r. 

 w Chroślu. 

 Oddelegowania Pana Roberta Nowackiego – Członka Zarządu W-MIR na dożynki 

powiatowo – gminne w dniu 18.09.2021 r. w Barcianach. 

 Przystąpienia do współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w celu 

organizacji operacji w roku 2021 pod nazwą „Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to 

dobry klimat” realizowanej w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020, plan 

operacyjny na lata 2020-2021 r 

 

 

Romuald Tański 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                       Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
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