
Protokół nr 23/2021 r. 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia  1 grudnia  2021 roku 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Romuald Tański – Prezes W-MIR, Marek Kuźniewski - 

Wiceprezes W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, Robert Nowacki – Członek 

Zarządu W-MIR- zdalnie, Piotr Miecznikowski – Członek Zarządu W-MIR - zdalnie, Mirosław 

Borowski - Delegat W-MIR do KRIR – zdalnie oraz 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. 15.30 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

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

2. Pisma z KRIR. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji 

 

Wniosek do Zarządu Komisji Statutowej z posiedzenia w dniu 29.11.2021 roku. 

 Komisja Statutowa zwraca się z wnioskiem do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej o dopisanie w Statucie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Regulaminie Prac 

Komisji problemowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej możliwości uczestniczenia w 

posiedzeniu w formie zdalnej członków poszczególnych komisji problemowych. – Zarząd 

zgodnie z wnioskiem Komisji Statutowej wprowadził propozycje do projektu zmian Statutu  

W-MIR oraz regulaminu. 

 Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim wnioskuję do 

Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie środków pozostających w dyspozycji Rady 

Powiatowej w Nidzicy na poczet zakupu wieńca pogrzebowego w kwocie do 400 zł. W dniu 

15 listopada 2021 r. zmarł wieloletni działacz samorządu rolniczego i były członek Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim – Pan Bolesław Tołłoczko. Rada zamierza wziąć 

udział w oficjalnych uroczystościach pogrzebowych. – Zarząd podjął uchwałę  

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

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

wyrażenie zgody dotyczącej przeznaczenia ze środków Rady kwoty w wysokości do 165 

złotych na poczet złożenia kondolencji w gazecie Głos Nidzicki w związku ze śmiercią ojca 

członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim Pani Agnieszki Tołłoczko. - Zarząd 

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

 Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR powiatów: szczycieńskiego, 

nidzickiego, mrągowskiego wnioskują do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie kwoty 

przez Radę Powiatową w powiecie nidzickim w wysokości 960 zł, Radę Powiatową w powiecie 

mrągowskim kwoty w wysokości 960 zł, Radę Powiatową w powiecie szczycieńskim 1680 zł 

na organizację wspólnego posiedzenia Rad z udziałem instytucji i zaproszonych gości, która 

odbędzie się 10 grudnia 2021 r. w Lemanach koło Szczytna. -   Zarząd podjął uchwałę  



o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim, szczycieńskim i 

mrągowskim. 

 Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się do 

Zarządu W-MIR o wystosowanie pisma do Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie 

zniesienia obszaru objętego ograniczeniami III z powiatu działdowskiego. Z informacji  

wynika, że w ciągu 3 miesięcy w powiecie działdowskim nie odnotowano żadnego ogniska 

ASF u trzody chlewnej, co daje podstawy do zdjęcia strefy.  Należy podkreślić, że obecnie 

panująca bardzo trudna sytuacja w rolnictwie, a w szczególności w sytuacja na rynku trzody 

chlewnej, wymusza na samorządzie rolniczym podejmowanie wszelkiego rodzaju działań 

zmierzających do zniesienia obszaru z ograniczeniami ASF, które powodują ogromne  

problemy ze sprzedażą i przemieszczaniem świń i generują kolosalne straty finansowe 

hodowców.- Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo w sprawie. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje o wystosowanie pisma do MRiRW 

w sprawie wprowadzenia zmiany w zapisie § 13zj.1. pkt.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

27 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (poz.1387), polegającym na 

wprowadzeniu zapisu umożliwiającego ubieganie się o pomoc przez producentów rolnych wobec 

upadłego podmiotu z tyt. nieotrzymania zapłaty za sprzedane mleko w 2017 lub 2018 roku. W 

myśl przytoczonego przepisu przewiduje się uregulowania należności producentom rolnym za 

sprzedane mleko w 2019 i 2020 roku, jednakże do Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim 

docierają informacje, że rolnicy z powiatu iławskiego zostali poszkodowani w 2018 roku. Rolnicy 

ci nie mają możliwości złożenia wniosków o pomoc, ponieważ np. upadła Spółdzielnia 

Mleczarska w Rypinie, nie wypłaciła rolnikom zapłaty za mleko w 2018 roku. Zatem powyższy 

przepis pomija poszkodowanych rolników, którzy w dalszym ciągu czekają  na zapłatę należności 

za sprzedane mleko. Rolnicy czują się zawiedzeni, że nie został uruchomiony nabór wniosków 

uwzględniający okres w którym doszło do upadłości Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie.  – 

Zarząd W-MIR wyjaśnił, że wniosek jest nieaktualny, gdyż na stronie MRiRW widnieje komunikat 

o możliwości składania do dnia 10.12.2021 r. wniosków o pomoc z uwzględnieniem 

zaproponowanego okresu. 

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

W-MIR o możliwość rozdysponowania kwoty 800 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

organizację posiedzenia (wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 3 grudnia 2021 r. w Lasecznie. - 

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

iławskim. 

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

dofinansowanie w kwocie do 900 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na zorganizowanie 

transportu zbiorowego na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR  w powiecie: 

działdowskim, szczycieńskim, nidzickim, mrągowskim, olsztyńskim, które odbędzie się w dniu 

10 grudnia 2021 r. w miejscowości Lemany. -  Zarząd podjął uchwałę  

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

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

W-MIR o możliwość przeznaczenia kwoty 1200 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR  w powiecie: działdowskim, 

szczycieńskim, nidzickim, mrągowskim, olsztyńskim (wynajem sali, serwis kawowy), które 

odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. w miejscowości Lemany. - Zarząd podjął uchwałę  

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



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

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 800 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na  wynajęcie sali + serwis kawowy w związku  z organizacją   posiedzenia  Rady 

Powiatowej W-MIR – świetlica wiejska we Frygnowie gm. Grunwald  w dniu 26 listopada  2021r. 

– Zarząd podjął uchwałę w spawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 413/2021 

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 09 listopada 2021 r 

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

podjęcie uchwały w sprawie przyznania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na  nagrody pieniężne w konkursie ,,Smaki Bożego Narodzenia”  organizowanym 

przez Radę Powiatową W-MIR w powiecie ostródzkim, dla mieszkańców gminy Grunwald  - 

konkurs odbędzie się  w dniu 26 listopada 2021r.  we Frygnowie  gm. Grunwald – Zarząd podjął 

uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 414/2021 Zarządu Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 09 listopada 2021 r. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o zgodę na udział w wyjazdowym 

posiedzeniu Rady, w dniu 10 grudnia 2021 roku w Lemanach, w powiecie szczycieńskim. Rada 

zwraca się również z wnioskiem o rozdysponowanie kwoty nie przekraczającej 2500 zł brutto ze 

środków będących w dyspozycji Rady, na organizację tego posiedzenia. - Zarząd podjął uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

olsztyńskim. 

 Rada Powiatowa W-MIR powiecie giżyckim na wniosek Pana Zenona Iwanowskiego zwraca 

się z prośbą do Zarządu W-MIR o złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie 

określenia sposobu szacowania szkód wyrządzonych przez łosie w uprawach rolniczych np. 

kukurydzy oraz zorganizowanie szkolenia rolnikom, Kołom Łowieckim i rzeczoznawcom z 

zakresu odróżnienia szkód wyrządzonych przez łosia i jelenia. Szkolenie miałoby na celu 

wyeliminowanie twierdzenia rzeczoznawców, myśliwych i pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego jaką szkodę wyrządza łoś, a jaką jeleń. Szkody wyrządzone przez jelenia i łosia 

są podobne do siebie, przez co wymienione podmioty szacujące szkodę zrzucają winę jeden na 

drugiego, a  w konsekwencji rolnik otrzymuje małą kwotę odszkodowania. Straty spowodowane 

przez łosie w kukurydzy są znacznie większe niż szacunki wykonane przez Urząd Marszałkowski. 

Problem tkwi w tym iż rzeczoznawcy odwołują się do tego, że zgryzienia nie pochodzą od łosia, 

a od jelenia i odstępują od szacowania szkód wyrządzonych przez łosie. Nadmieniamy, że 

populacja łosia i jelenia jest tak duża, że odszkodowania nie są adekwatne do wyrządzonych szkód. 

– Zarząd postanowił przygotować pismo do Urzędu Marszałkowskiego o  stosowane procedury  

w szacowaniu szkód wyrządzonych przez łosie. 

 Pismo Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim odnośnie działań ARiMR. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. Poinformował, że udziela pomocy prawnej rolnikom oraz, że w dalszym 

ciągu będzie podejmował działania w kwestiach poruszanych w piśmie 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił pisma z KRIR 

 Odpowiedź MRiRW w sprawie zmian przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 

stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR w zakresie objęcia pomocą 

finansową zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich drobiu 

(wniosek W-MIR) - Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź przesłano wnioskodawcy. 



 Pismo dotyczące wniosku z IX posiedzenia KRIR, aby wszystkie Izby Rolnicze obchodziły 

uroczystości związane z Patronem rolników świętym Izydorem. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Odpowiedź MRiRW w sprawie wniosku W-MIR w sprawie udzielania pomocy na wyrównanie 

kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producentów świń ze sprzedaży świń z siedzib 

stada tego producenta utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze 

zwalczaniem ASF.- Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono przesłać 

wnioskodawcy. 

Ad 3.  W kolejnym punkcie omówiono sprawy bieżące 

 Omówiono organizację IX Walnego Zgromadzenia W-MIR, ustalono porządek zgromadzenia. 

 Podsumowano konferencję „Europejska Akademia Kobiet Wiejskich” 

 Podjęto decyzję o zamówieniu kalendarzy planszowych. 

 Podjęto uchwałę  w sprawie pokrycia kosztów organizacji operacji pn. „Festiwal kultur – Warmia, 

Mazury i Powiśle” w kwocie 47302,38 zł ,( z tego refundacja KSOW - 43649,83, koszt Izby 

3652,55) 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji operacji pn. „Doświadczenia w 

realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Litwa” w kwocie 93 149 zł , 

 (z tego refundacja KSOW 72249, wpłaty własne uczestników 11700, koszt Izby 9200). 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych W-MIR i komisji w dniu 30.09 w kwocie 437,39 zł brutto (w tym 210 wpłaty 

uczestników). 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR w 

dniu 29.10. 2021 r. w kwocie 972 zł brutto ( w tym 320 zł wpłaty uczestników). 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej oraz Dyrektora Biura w Jubileuszu 25-lecia Podlaskiej Izby Rolniczej w dniu 15.10.2021 

r. w kwocie 1193 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej w Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej  w dniu 09.10.2021 r w kwocie 543 

zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji i  zakupu wiązanki 

okolicznościowej z powodu śmierci Bolesława Tołłoczko – wieloletniego Członka Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej w kwocie 761,03 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji  operacji pn. „Spotkanie kobiet 

wiejskich. Kobiety to dobry klimat” w dniu 26-27.10.2021 r. w Mikołajkach w kwocie 887,95 zł 

brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu długopisów z logo W-MIR w kwocie 1498,14 

zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu drukarki do OT biura W-MIR w 

Bartoszycach w kwocie 868,71 zł brutto 

 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały organizacji w dniach 23-24.11.2021r.  konferencji 

Europejska Akademia Kobiet Wiejskich 23-24.11.2021 r. zmiana dot. kwoty przeznaczonej na 

nagrody w konkursie „Magia tradycji”  zwiększenie z 5000 zł na 5200 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektor biura Pani Jolanty Mackiewicz do podpisania 

łącznie z Prezesem W-MIR wezwania do wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 



 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Informacja o powołaniu Romualda Tańskiego- Prezesa 

W-MIR i Jerzego Salitry – Członka Zarządu W- MIR w skład Rady Społecznej Doradztwa 

Rolniczego. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 ARiMR- propozycja przekazania gadżetów dla osób biorących udział w  konkursie „Magia 

tradycji”. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR- Informacja o braku możliwości wsparcia konferencji „Europejska Akademia Kobiet 

Wiejskich”. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wojewódzki Urząd Pracy- Zaproszenie na naradę szkoleniową w dniach 02-03.12.2021 r. w 

Morągu. – Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą w naradzie będzie uczestniczył Pan Marek 

Kuźniewski- Wiceprezes W-MIR. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  Informacja o zdalnym 

posiedzeniu XXXII sesji sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Zarząd zapoznał się 

z informacją. 

  Litewska Izba Rolnicza – zaproszenie na spotkanie w dniu 02.12.2021 r. – Zarząd podjął uchwałę 

o oddelegowaniu na spotkanie Pana Mirosława Borowskiego –Delegata W-MIR do KRIR. 

 Wyższa Szkoła Agrobiznesu – Zapytanie dotyczące współpracy w realizacji projektu. – Zarząd 

postanowił przekazać informację, że jest zainteresowany wynikami badań. 

 KOWR – Zaproszenie na Społeczną Radę KOWR w dniu 03.12.2021 r. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, w posiedzeniu będzie uczestniczył zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Pan 

Romuald Tański- Prezes W-MIR i pan Jerzy Salitra- Członek Zarządu W-MIR. 

 KGW Gronowianki-  prośba o wsparcie Motomikołąjek w dniu 12.12.2021 r. – Zarząd nie udzielił 

wsparcia, gdyż  działanie nie jest  działaniem statutowym W-MIR. 

 ARIMR- Odpowiedź na pismo W-MIR dotyczące objęcia danego terenu np. miasta, miasteczka, 

wsi, gminy czy powiatu obszarem objętym ograniczeniami II,II lub I w związku z wystąpieniem 

ASF. – Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Podjęto uchwałę w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 351/2021 Zarządu Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 06 sierpnia 2021 r.  (dotyczy zmiany uchwały o utworzeniu 

funduszu nagród). 

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

 Księgowa W-MIR przestawiła wykonanie budżetu za styczeń- listopad. W związku z realizacją 

działań konieczne były przesunięcia w budżecie w związku z czym Zarząd podjął uchwałę w 

sprawie dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w planie 

finansowym dotyczącym bieżącej działalności w 2021r. Postanawiano się dokonać przesunięć 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych  w planie finansowym dotyczącym bieżącej 

działalności w następujący sposób: 

1. Z pozycji I „Materiały” pkt 4 „Pozostałe materiały - Europe Direct” przesuwa się do pozycji 

I „Materiały” pkt 2 „Paliwa, oleje” kwotę 2.000 zł. 

2.  Z pozycji II „Usługi” pkt 5 „Czynsze - czynsze doraźne” przesuwa się kwotę 2.000 zł do 

pozycji II „Usługi” pkt 5 „Czynsze - biura terenowe” kwotę 1.000 zł oraz do pozycji II 

„Usługi” pkt. 5 „Czynsze - biuro w Olsztynie (Towarowa)” kwotę 1.000 zł. 

3. Z pozycji II „Usługi” pkt 4 „Wydawnictwo-poligrafia” przesuwa się kwotę 6.000 zł, z pozycji 

III „Wynagrodzenia” pkt 2 „Diety członków Rad Powiatowych” przesuwa się kwotę 12.000 

zł, z pozycji IV „Świadczenia na rzecz pracowników” pkt 3 „Składki PPK” przesuwa się 

kwotę 10.000 zł, z pozycji IV „Świadczenia na rzecz pracowników” pkt 4 „Świadczenia 

urlopowe” przesuwa się kwotę 2.000 zł, z pozycji VII „Pozostałe koszty” pkt 1 „Delegacje 



zagraniczne” przesuwa się kwotę 1.000 zł, z pozycji VII „Pozostałe koszty” pkt 2 „Delegacje 

krajowe Zarządu, delegata do KRIR” przesuwa się kwotę 4.000 zł oraz z pozycji VII 

„Pozostałe koszty” pkt 2 „Delegacje krajowe - Rady Powiatowe” przesuwa się kwotę 5.000 zł 

do pozycji II ”Usługi” pkt 8 „Pozostałe usługi – bieżąca działalność statutowa Izby” łącznie 

kwotę 40.000 zł. 

4. Z pozycji III „Wynagrodzenia” pkt 2 „Diety Walnego Zgromadzenia” przesuwa się do 

pozycji III „Wynagrodzenia” pkt 1 „Umowy o pracę” kwotę 3.000 zł. 

5. Z pozycji VII ”Pozostałe koszty” pkt 2 „Delegacje krajowe komisji” przesuwa się do pozycji 

VII ”Pozostałe koszty” pkt 6 „Nagrody, konkursy – bieżąca działalność statutowa Izby” 

kwotę 7.000 zł. 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim, nidzickim, 

szczycieńskim, mrągowskim, olsztyńskim. 

 Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

 wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 413/2021 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie ostródzkim. 

 Wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 414/2021 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie współorganizacji konkursu „Potrawy świąteczne”. 

 Pokrycia kosztów organizacji operacji pn. „Festiwal kultur – Warmia, Mazury i Powiśle”. 

 Pokrycia kosztów organizacji operacji pn. „Doświadczenia w realizacji priorytetów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich – Litwa”. 

 Pokrycia kosztów organizacji wspólnego posiedzenia Zarządu Warmińsko-mazurskiej Izby 

Rolniczej z przewodniczącymi organów Izby oraz przewodniczącymi komisji problemowych 

Walnego Zgromadzenia w dniu 30.09 w kwocie 437,39 zł brutto (w tym 210 wpłaty 

uczestników). 

 Pokrycia kosztów organizacji VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 29.10. 2021 . 

 Pokrycia kosztów udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz 

Dyrektora Biura w Jubileuszu 25-lecia Podlaskiej Izby Rolniczej. 

 Pokrycia kosztów udziału przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Jubileuszu 

25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 

 pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej na uroczystości pogrzebowe oraz druku 

kondolencji. 

 Pokrycia kosztów organizacji operacji pn. „Spotkanie kobiet wiejskich. Kobiety to dobry 

klimat”. 

 Pokrycia kosztów zakupu długopisów z logo W-MIR w kwocie 1498,14 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu drukarki do OT biura W-MIR w Bartoszycach w kwocie 868,71 zł 

brutto. 

 Wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 416/2021 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 09 listopada 2021 r. w sprawie organizacji konferencji Europejska Akademia Kobiet 

Wiejskich (zmiana dot. kwoty przeznaczonej na nagrody w konkursie „Magia tradycji”  

zwiększenie z 5000 zł na 5200 zł. 



 Upoważnienia Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do podpisania  

wezwania do wykonania zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

wystosowania pisma do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 Oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do udziału   

w uroczystościach  podsumowania  roku 2021 r. z członkami oraz partnerami Litewskiej Izby 

Rolniczej. 

 Zmiany uchwały Nr 351/2021 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 06 sierpnia 

2021 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród dla pracowników biura Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej. 

 Przyznania nagrody Dyrektorowi biura W-MIR. 

 Dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w planie 

finansowym dotyczącym bieżącej działalności w 2021r. 

 

 

  Romuald Tański 

 

          Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

      Izby Rolniczej 
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                   Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


