
Protokół nr 7/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia  27.04.2021 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, Piotr Miecznikowski – Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski- 

Delegat W-MIR do KRIR 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. 14.30 

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 porządku  obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji: 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca  

się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości do 500,00 zł na upominek dla 

rolników z okazji zakończenia inwestycji polegającej na budowie nowoczesnej obory dla bydła 

mlecznego. – Zarząd podjął uchwałę o zakupie upominku okolicznościowego ze środków 

przeznaczonych w budżecie Izby na działalność statutową. 

Ad. 2. W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z KRIR: 

- Pismo w sprawie realizacji zadań z Funduszów Promocji .- Zarząd postanowił zadeklarować 

możliwość organizacji 4 wydarzeń z Funduszów Promocji.  

Ad. 3.Następnie omówiono sprawy bieżące: 

- Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu nr 6 z dnia 13.04.2021 r. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu maseczek z logo W-MIR 3616,20 zł 

brutto 

-  Postanowienie sądu w sprawie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą 

wspólną. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

-Uniwersytet Warmińsko-Mazurski -  Prośba o wsparcie XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we 

współorganizację i przeznaczeniu na nagrody dla laureatów kwoty 2000 zł. 



- Informacja o XXVI Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. - Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych- pismo w sprawie rozliczenia Związku 

Wzajemności Członkowskiej „Zagroda”.- Zarząd zapoznał się z pismem. Prezes W-MIR 

przekazał informację, że planuje się przeznaczyć środki min. na działania prewencyjne, 

promocję, szkolenia. 

-  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żurominie –odpowiedź na pismo w sprawie kontroli 

gospodarstwa. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

-  Pani Dyrektor biura poinformowała Zarząd W-MIR o  zakresie kontroli NIK 

przeprowadzanej z działalności Izby za lata 2018-2020 r. 

- Omówiono organizację  25-lecia Izby Rolniczej, ustalono wstępny termin i wstępne założenia 

dotyczące realizacji 25-lecia. 

-Omówiono temat pozyskania terenów pod organizację wystaw hodowlanych. 

- Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR i Pan Marek Kuźniewski- Wiceprezes W-MIR przekazali 

informację z posiedzenia Zgromadzenia Wspólników LAB-MLEK sp. z o .o w likwidacji. 

Poinformowali Zarząd Izby, że Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami stanowiącymi własność Laboratorium 

LAB-MLEK sp. z o .o w likwidacji. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie; 

- zakupu upominku okolicznościowego  z okazji zakończenia inwestycji polegającej na budowie 

obory dla bydła mlecznego w kwocie do 500 zł brutto 

- pokrycia kosztów zakupu maseczek z logo W-MIR 3616,20 zł brutto 

- współorganizacji XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  i przeznaczeniu 

na nagrody dla laureatów kwoty 2000 zł brutto. 

 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

  

 


