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Protokół nr 8/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 12.05.2021 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 – 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. Spotkanie z Zarządem Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych TUW 

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

3. Pisma z KRIR. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się zdalnie z Zarządem 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, w celu omówienia współpracy Związku 

Wzajemności Członkowskiej  „Zagroda”. W posiedzeniu uczestniczyli także Przedstawiciele Biura 

Regionalnego TUW w Olsztynie. Zarząd TUW przedstawił wyniki finansowe TUW za rok 2020. 

Składka w 2020 r. wynosiła 622 mln 269 tys. zł, zwarto 3,5 mln umów, wypłacono 356 mln. 567 

tys. odszkodowania, wskaźnik szkodowości wyniósł 59,6%. Liczba członków TUW wynosi  

1799546 osób. W 2020 r. pozyskano 82 tys. nowych członków. Wynik finansowy netto wyniósł 

20,5 mln zł. Zarząd TUW przedstawił zmiany w ofercie produktowej oraz działania związane z 

COVID-19. Następnie podsumowano I okres rozliczeniowy Związku Wzajemnej Zgodności  

„Zagroda”. Wynik finansowy związku to 348 tys. zł po odliczeniu wszystkich kosztów, środki na 

cele związku to 139200,13. Zarząd TUW poinformował Zarząd Izby na co środki mogą zostać 

wydatkowane np. – na obniżenie składki członkowskiej, na wsparcie działań prewencyjnych, 

promocję i szkolenia, na podwyższenie kapitału Towarzystwa. Środki muszą zostać wydatkowane 

zgodnie z regulaminem Funduszu. Następnie Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR podziękował 

za współpracę i przedstawił propozycję Zarządu W-MIR dotyczącą rozdysponowania środków na: 

organizację szkolenia, prewencję, promocję oraz na podwyższenie kapitału. Pan Prezes dodał, że 

Izbie również zależy na zwiększeniu zainteresowania ubezpieczeniami, w związku z czym należy 

wykonywać wspólne działania na rzecz promowania TUW. 
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Ad. 2  Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR  

i Komisji 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim wnioskuje do Zarządu W-MIR w sprawie 

poparcia protestu mieszkańców gminy Nidzica w niżej opisanej sprawie dotyczącej planowanego 

składowania padłego drobiu. W gminie Nidzica, pomiędzy miejscowościami: Kanigowo, Tatary 

oraz Siemiątki, planowane jest wykorzystanie kilkuhektarowego wyrobiska po wydobyciu żwiru na 

grzebowisko dla padłego na ptasią grypę drobiu. Według wstępnych ustaleń wynika, iż planowane 

jest składowanie tam minimum 10 tys. ton padłych ptaków. Wyrobisko to położone jest w 

nieznacznej odległości od miejscowości Nidzica, ok. 2 km. Mieszkańcy tych trzech wymienionych 

wyżej miejscowości na spotkaniu w dniu 05.05.2021 z burmistrzem Nidzicy Jackiem Kosmalą 

jednogłośnie nie wyrazili zgody na tę inwestycję.  Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza powinna 

poprzeć decyzję mieszkańców i zaopiniować negatywnie budowę grzebowiska dla padłych ptaków 

na terenie gminy Nidzica. –  Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować pismo 

do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, do Warmińsko-Mazurskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska skierowane do wiadomości: Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Starosty Nidzickiego, Burmistrza Nidzicy, 

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Powiatowego Lekarza Weterynarii 

oraz Posłów i Senatorów działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.  

Ad. 3 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

 Zaproszenie na I Posiedzenie Rady do Spraw Młodych Rolników w dniu 20 maja br.   

w formie zdalnej. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, przekazał zaproszenie 

przedstawicielom W-MIR oddelegowanym w skład Rady do. Spraw Młodych Rolników. 

 Pismo w sprawie współpracy z Polskim Wydawnictwem Rolniczym.- Zarząd wyraził zgodę 

na współpracę i  korzystanie z informacji umieszczanych na stronach internetowych W-MIR. 

Ad.4 Następnie omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu nr 7 z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej za 2021 r. w Stowarzyszeniu 

Łączy nas Kanał Elbląski w kwocie 40 zł brutto. 

 Pisma w sprawie poparcia wystąpienia dot. zniesienia moratorium na odstrzał łosi. – 

Zarząd zapoznał się z  pismami. 

 Dyrektor Generalny Lasów Państwowych- odpowiedź na pismo w sprawie zniesienia 

moratorium na odstrzał łosia.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi-  pismo w sprawie wystąpienia dot. zniesienia 

moratorium na łosie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 
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 Komisja Europejska Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności- odpowiedź dotycząca środków 

regionalizacji afrykańskiego pomoru świń. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR- Zaproszenie na I posiedzenie Rady Społecznej KOWR w dniu 14 maja 2021 r. w 

Olsztynie. - Na posiedzenie Społecznej Rady zgodnie z wcześniejszą uchwałą został 

oddelegowany Pan Romuald Tański- Prezes W-MIR i Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu 

W-MIR. 

 Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - Zaproszenie na konferencje 

podsumowującą projekt „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego 

metodą poprawy jakości wód.” w dniu 19 maja 2021 r. w Warszawie. – Zarząd zapoznał 

się z zaproszeniem, postanowiono rozesłać zaproszenie do członków Walnego 

Zgromadzenia. 

 Nadleśnictwo Czerwony Dwór - odpowiedź dot. populacji wilka na terenie nadleśnictwa.- 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono informację przesłać wnioskodawcy. 

 Nadleśnictwo Olecko-  odpowiedź dot. populacji wilka na terenie nadleśnictwa - Zarząd 

zapoznał się z pismem postanowiono informację przesłać wnioskodawcy. 

 RDOŚ w Olsztynie - odpowiedź na pismo dotyczące udostępnienia informacji na temat 

liczby szkód zgłoszonych przez wilki na terenie powiatu oleckiego i gołdapskiego. - 

Zarząd zapoznał się z pismem postanowiono informację przesłać wnioskodawcy. 

 Informacja dot. Spółki LAB-Mlek za rok 2020.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 LAB-MLEK Sp. z o. o. w likwidacji zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników w dniu 14 

maja 2021 r.  – Na Zgromadzenie Wspólników oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego 

- Wiceprezesa W-MIR i Pana Piotra Miecznikowskiego – Członka Zarządu W-MIR. Podjęto 

uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa. 

 Nadzór Wodny w Ełku – odpowiedź w sprawie rzeki Mazurka (wniosek RP W-MIR w 

powiecie oleckim). - Zarząd zapoznał się z pismem, odpowiedź postanowiono przesłać 

wnioskodawcy. Następnie postanowiono pismo przesłać do zarządcy drogi, na której 

znajduje się przepust. 

 Zaproszenie na spotkanie w ramach konsultacji społecznych II aktualizacji planów 

gospodarowania wodami w dniu 20.05.2021 r. w formie online. – Zarząd zapoznał się  

z informacją. 

 Starostwo Powiatowe w Braniewie-  Informacja o powołaniu przedstawiciela W-MIR do 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Braniewie. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny 

Odmian we Wrócikowie. – Prośba o rozważenie możliwości udzielenia wsparcia 
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finansowego na działalność doświadczalnictwa. – Zarząd podjął uchwałę o 

przeznaczeniu kwoty 13 000 zł brutto na dofinansowanie Badań PDO. 

 Omówiono organizację 25-lecia W-MIR, ustalono wstępny harmonogram obchodów. 

 Ustalono termin VII Walnego Zgromadzenia W-MIR na 21-22 czerwca 2021 r. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

• pokrycia składki członkowskiej za 2021 r. w Stowarzyszeniu Łączy nas Kanał Elbląski 

w kwocie 40 zł brutto. 

 udzielenia pełnomocnictwa i oddelegowania  14.05.2021 r. na Zgromadzenie 

Wspólników LAB-MLEK Sp. z o. o. w likwidacji Pana Marka Kuźniewskiego - Wiceprezesa 

W-MIR i Pana Piotra Miecznikowskiego – Członka Zarządu W-MIR  

 dofinansowanie Badań PDO w  kwocie 13000 zł brutto. 

 

 

 

Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka  

 

 

 


