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Protokół nr 5/2021 

z posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 16 marca 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 – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych  oraz w sposób zdalny – 

Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR i komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na 

posiedzeniu oraz Pani Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. Ponadto w posiedzeniu Zarządu  

w sposób zdalny uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Jerzy Koronowski – Warmińsko-Mazurski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Pan Łukasz Bartkowski – zastępca dyrektora Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie, Pan Grzegorz Kierozalski – dyrektor 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Pan Marcin Kazimierczuk - zastępca 

dyrektora KOWR w Olsztynie, Pani Patrycja Rozumowicz – Kierownik wydziału kształtowania 

ustroju rolnego i gospodarowania zasobem w KOWR w Olsztynie, Pani Sylwia Angielczyk - główny 

specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

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

godz. 11.30 i trwało do godz. 16.00. Wspólne posiedzenie Zarządu z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji zakończyło się o godzinie 13.00. 

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1.Informacja na temat aktualnego stanu obsługi wniosków i wykorzystania środków na działania 

w ramach PROW 2014-2020 oraz obsługi wniosków obszarowych i płatności realizowanych 

przez ARiMR. 

2. Informacja na temat działań podejmowanych w związku z wystąpieniem  kolejnych ognisk 

afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy na terenie województwa warmińsko – 

mazurskiego. 

3. Informacja na temat aktualnych działań podejmowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa w zakresie obrotu ziemią. 

4.Informacja  na temat  ewidencji odpadów wytwarzanych w rolnictwie. 

5.Sprawy bieżące. 
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Ad. 3. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się od informacji o aktualnych działaniach podejmowanych 

przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pani Patrycja Rozumowicz – przedstawiciel KOWR 

poinformowała, że współpraca z Izbą Rolniczą w zakresie opiniowania sprzedaży i dzierżawy 

gruntów odbywa się na bieżąco. Pan Marek Kuźniewski – Wiceprezes W-MIR, zapytał jakie są 

kryteria umów notarialnych przy pierwokupie? Pani Patrycja Rozumowicz odpowiedziała, że jeśli 

rolnik kupuje od rolnika nie ma umów warunkowych i jeśli cena jest niska KOWR korzysta z prawa 

pierwokupu. Pan Romuald Tański - Prezes W-MIR zapytał o przetargi ograniczone ofert  

pisemnych. Pani Patrycja Rozumowicz odpowiedziała, że jeśli nieruchomość wraca z umowy 

dzierżawy stosowane są przetargi licytacyjne. Informację o działaniach KOWR uzupełnił pan 

Grzegorz Kierozalski - Dyrektor KOWR, który przekazał, że KOWR stara się na bieżąco 

uzupełniać sprzedaż. Dodał, że jest szczególna potrzeba przetargów pisemnych. Jednak 

podstawowe przetargi to przetargi licytacyjne. Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR zapytał o 

temat promocji żywności wysokiej jakości. Pan Grzegorz Kierozalski poinformował, że są dostępne 

środki na promocje. Pan Romuald Tański – Prezes W-MIR powiedział, że Izba jest gotowa na 

współpracę w tym zakresie. 

 

Ad. 2 Następnie głos zabrał Wojewódzki Lekarz  Weterynarii – Pan Jerzy Koronowski, który w 

pierwszej kolejności poinformował o sytuacji związanej z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy. 

Przekazał zgromadzonym, że ostatnie ogniska odnotowano w gminach Grodziczno, Pisz, Jeziorany, 

Lubawa i gminie Barczewo. W większości przypadków wypłacono odszkodowania, jedynie w 

gminie Grodziczno nie zostało wypłacone odszkodowanie. Pan Jerzy Koronowski dodał, że 

zwalczanie ptasiej grypy powinno opierać się na bioasekuracji. Zaapelował o ograniczanie budowy 

ozdobnych oczek wodnych, które są siedliskiem ptaków i mogą zwiększyć rozprzestrzenianie się 

ptasiej grypy. 

Następnie Wojewódzki Lekarz Weterynarii dodał, że jeśli chodzi o afrykański pomór świń 

największym problemem są martwe dziki. Na bieżąco jest prowadzony odstrzał dzików. Obecnie 

fala pomoru przesunęła się na powiat olsztyński i powiat ostródzki. Dodał także, że na chwilę 

obecną przeprowadzono odstrzał sanitarny w powiatach: iławskim gdzie zredukowano 480 szt. 

dzików w powiecie nowomiejskim odstrzelono 133 szt.  i w powiecie działdowskim 316 szt. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że wkrótce powinny zostać zniesione strefy 

niebieskie z części gmin. Dodał także, że Wojewoda wydał rozporządzenie na temat 

unieszkodliwiania dzika i jeśli martwy dzik zostanie znaleziony na polu rolnika to koszt utylizacji 

spoczywa na zarządcy obwodu łowieckiego. 
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Poinformował, że w roku 2020  wykonano województwie warmińsko-mazurskim 23385 odstrzałów 

dzików i 10399 odstrzałów sanitarnych. 

Następnie Pan Bartłomiej Lewalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

działdowskim zapytał o pobór prób przed sprzedażą świń, część powiatu w czerwonej strefie  ma 

gospodarstwa do 100 szt. trzody. Jeśli rolnik sprzedaje 5 czy 10 sztuk trzeba pobrać 25 prób, w 

gospodarstwie gdzie jest 1000 szt.- 30 prób. Dodał, że jest to uciążliwe.  Pan Bartłomiej Lewalski 

zapytał także  o szczepienia na ASF. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii odpowiedział, że ilość prób jest pobierana na podstawie 

matematycznych modeli, żeby była pewność na 95%  i to są wymagania rozporządzenia. 

Jeśli chodzi o szczepionkę Inspekcja nic o tym nie wie. Dodał, że ASF nie powoduje odporności. 

 

Ad. 4 W kolejnym punkcie porządku obrad Pan Romuald Tański - Prezes W-MIR powiedział, że 

istnieje problem z odbiorem odpadów. Dodał, że kolejnym problemem jest także rejestr BDO, 

poprosił przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego o przedstawienie tematu jeśli chodzi o rejestr w 

rolnictwie w gospodarstwach powyżej i do 75 ha. 

Następnie głos zabrała Pani Sylwia Angielczyk z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego, która przedstawiła prezentację odnośnie rejestru odpadów i przekazała 

następujące informacje: 

 Wszyscy wytwórcy odpadów są obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów oraz 

uzyskania w związku z tym wpisu do rejestru.  

 Z tego obowiązku przewidziano szereg zwolnień.  

 Nie podlega wpisowi do rejestru: wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na 

powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na 

podstawie ust. 1. Czyli nie jest: 

1) posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,  

2) posiadaczem odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

3) posiadaczem odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów, 

4) podmiotem, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami 

wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych,  

5) podmiotem, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
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 Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej 

ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. 

 Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów: 

1) w przypadku posiadaczy odpadów: 

a) karty przekazania odpadów,  

b) karty ewidencji odpadów (dla każdego odpadu oddzielnie), 

c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, 

d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji; 

 Uproszczoną ewidencję odpadów, z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów 

prowadzą podmioty, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów 

rocznie, a także wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami 

komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie. 

 Jeżeli rocznie w gospodarstwie rolnym powstaje ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych 

lub ponad 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, albo odpady komunalne, wówczas 

rolnik jest zobowiązany doprowadzenia pełnej ewidencji odpadów, za pomocą karty 

przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów 

 Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do 

następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania 

odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu. 

 Zwolnienia z prowadzenia ewidencji i tym samym braku obowiązku wpisu do rejestru są 

uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ilości 

i rodzaju odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 

2531).  

 Prowadzona ewidencja musi być przechowywana przez  rolnika 5 lat. 

 Jeżeli rolnik wytwarza łącznie w ciągu roku do 100 kg odpadów niebezpiecznych (do 

których zalicza się opakowania po środkach ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne np. 

oleje odpadowe) może prowadzić ewidencję uproszczoną, która oznacza prowadzenie tylko 

KPO, bez KEO. To samo dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne (bez odpadów 

komunalnych) wytwarzanych do 5 ton rocznie.  

 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

sklasyfikowane pod kodem 15 01 10* od stycznia 2020 r. mogą być przekazywane przez ich 
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wytwórców bez prowadzonej ewidencji, jeśli ich wytworzona ilość nie przekracza 200 kg 

rocznie – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 Opakowania po środkach ochrony roślin rolnik jest obowiązany przekazywać z powrotem 

do sprzedawcy - obowiązek ten wynika z art. 43 ust. 2 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu 

detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony 

roślin, jest obowiązany przyjąć od niego odpady opakowaniowe po tych środkach. 

 

Pani Sylwia Angielczyk poinformowała, że jeśli gmina zorganizuje punkt przyjęcia 

odpadów to rolnik musi przygotować kartę przekazania. Pan Romuald Tański – Prezes W-

MIR powiedział, że problemem jest odbiór opakowań po środkach ochrony roślin, big 

bagach i folii rolniczej. 

Pani Sylwia Angielczyk poinformowała, że jeśli chodzi o akumulatory i baterie to są punkty, 

do których można je oddać. Jeśli chodzi o oleje i smary zużyte - zależy to od rodzaju 

odpadów. Pan Kazimierz Wróblewski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie kętrzyńskim zapytał jak należy zakwalifikować opakowania po pelecie. Pani  

Sylwia Angielczyk odpowiedziała, że osoba fizyczna oddaje te odpady w ramach deklaracji 

śmieciowej złożonej w gminie. 

 

 Ad.1 W dalszej części posiedzenia głos zabrał pan Łukasz Bartkowski - zastępca dyrektora 

Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie, który przedstawił informacje dotyczące kampanii 

płatności bezpośredniej za rok 2020. Płatności obszarowe zostały zrealizowane w 97%, 

rolnośrodowiskowe w 85%, rolnictwo ekologiczne w 83%. Dobrostan zwierząt został zrealizowany 

w 17%, na zalesienie gruntów wydano 97% decyzji. Pan Łukasz Bartkowski poinformował 

zgromadzonych, że od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i 

obszarowych z PROW za 2021 r. Od tego roku Agencja przyjmuje je jedynie za pośrednictwem 

aplikacji eWniosekPlus. Wnioski należy złożyć do 15 maja, ale ponieważ ten dzień wypada w 

sobotę, będzie to można zrobić (bez żadnych sankcji finansowych) jeszcze do 17 maja. Wnioski 

przyjmowane będą również po tej dacie – do 11 czerwca. Jednak w takim przypadku za każdy dzień 

roboczy opóźnienia płatność będzie pomniejszona o 1 proc. Natomiast zgłoszenia zmian we 

wnioskach można składać do 31 maja 2021 r. Złożenie zmiany po tym terminie powoduje 

pomniejszenie płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 proc. za każdy dzień roboczy 

opóźnienia. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 11 czerwca 2021 r. Pan Łukasz 
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Bartkowski dodał także, że w tym roku nie ma możliwości składania Oświadczeń potwierdzających 

brak zmian w 2021 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2020. 

Pan Łukasz Bartkowski przypomniał, że wsparcia w wypełzaniu wniosków udzielają doradcy ODR, 

podmioty doradcze oraz ARiMR po uprzednim umówieniu telefonicznym. 

 

Ad. 5 Na zakończenie wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

Prezes W-MIR  pan Romuald Tański poinformował o: 

- trwającym obecnie opiniowaniu planów łowieckich, zaapelował o zgłaszanie uwag i zwrócenie 

szczególnej uwagi na zwierzynę płową, 

- wysłaniu stanowiska Izby w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, 

- złożonych wnioskach do KSOW na realizację wyjazdu studyjnego i festiwalu kultur, 

- prowadzonej promocji w TVP Kopernik oraz o planowanym włączeniu się w realizację Raportu 

Rolniczego, 

- zakupie samochodu na potrzeby działalności W-MIR. 

 

Po zakończeniu spotkania z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR, Zarząd przeszedł do 

omawiania spraw bieżących. 

W pierwszej kolejności zapoznano się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR. 

Wniosek zgłoszony na Posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim w dniu 

24.02.2021r.: 

 Wystąpić do Prezesa ARiMR o rozszerzenie operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał 

produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów 

rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk 

żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” o rolników posiadających 

grunty szczególnie narażone na podtopienia na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w 

sprzęt nowy lub używany do utrzymania urządzeń wodnych, służących zabezpieczeniu 

gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym nawilgoceniem 

spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, 

postanowił przygotować wystąpienie do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

 Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim z dnia 24.02.2021 r.: 

 Wystąpienie do Wojewódzkiego Lekarza weterynarii o jak najszybsze powołanie 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu. - Zarząd W-MIR wyjaśnił, że powołanie  
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Powiatowego Lekarza Weterynarii leży w kompetencjach Wojewódzkiego Lekarza 

Weterynarii, w związku z czym wniosek nie jest możliwy do zrealizowania. 

 Wystąpienie do Kół Łowieckich o zmniejszenie populacji jeleniowatych (zmniejszenie 

stanów wyjściowych). - Zarząd zapoznał się z wnioskiem poinformował, że w chwili 

obecnej trwa opiniowanie planów i na tym etapie należy wnosić uwagi.. 

 Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o przesunięcie terminu wykaszania łąk na 1-go 

czerwca. Późniejszy termin znacznie pogarsza wartości koszonych traw. - Zarząd W-MIR 

postanowił zwrócić się do wnioskodawcy o doprecyzowanie wniosku. 

 Ponowne wystąpienie do Nadzoru Wodnego w Piszu w/s rzeki Bogumiłka, gdzie rolnicy 

skarżą się na brak konserwacji i nadzoru nad ciekiem. Sporny odcinek tej rzeki to od 

miejscowości Zawady przez Maszty do miejscowości Pietrzyki. - Zarząd postanowił 

ponownie wystąpić z pismem do Nadzoru Wodnego w Piszu. 

 W związku z pożarem gospodarstwa rolnego w dniu 10.02.2021r., położonego  

w Strzelnikach, gmina Orzysz, Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o sfinansowanie (z budżetu  

W-MIR) transportu słomy, siana, zbóż, sianokiszonki itp. 

Rolnicy stracili w pożarze  środki i narzędzia pracy: ciągnik, paszalnię oraz zapasy słomy, 

siana i zboża, które miały zapewnić przetrwanie naszym zwierzętom do kolejnych 

zbiorów. Pożar strawił tez znajdujący się w stodole inwentarz.  

Stado, które przetrwało w sąsiedniej oborze musi jeść, a pastwiska w tej chwili nie nadają 

się do wypasu. Wszystkie zbiory spłonęły, a pozostałości zboża nie nadają się do 

skarmienia po akcji gaśniczej. W pożarze zginęły trzy jałówki, spłonął także sprzęt 

rolniczy, ok. 40 ton zboża oraz 150 bel siana. W działaniach brało udział 11 zastępów 

straży pożarnej w sile 39 ratowników. Cała akcja trwała ponad 14 godzin. – Zarząd 

postanowił udzielić wsparcia w pokryciu kosztów transportu. 

 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim 

wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie ze 

środków będących w dyspozycji Rady kwoty nieprzekraczającej 200 zł brutto na zakup 

wiązanki żałobnej z powodu śmierci pana Mirosława Karczewskiego Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 
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 Zaproszenie na posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiecie gołdapskim  

i oleckim w dniu 15.03.2021 r. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Uczestniczył Pan 

Robert Nowacki- Członek Zarządu W-MIR. 

 

Następnie Zarząd zapoznał się z  pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

 Odpowiedź KOWR w sprawie zagadnień związanych z gospodarowaniem mieniem 

ZWRSP (na pismo W-MIR i DIR). - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo dotyczące wniosków o ordery i odznaczenia. - Zarząd zapoznał się z pismem, 

postanowiono przeanalizować dotychczas otrzymane odznaczenia i przygotować 

stosowne wnioski. 

W ostatniej części posiedzenia omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 4 z posiedzenia Zarządu z dnia 22 lutego 2021 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Romualdowi Tańskiemu - 

Prezesowi W-MIR do Olsztyna za udział w dniu 26.02.2021 r. w spotkaniu  

z pracownikami biur W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – 

Prezesowi W-MIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu - Wiceprezesowi W-MIR za udział  

w spotkaniu w sprawie podpisania umowy zakupu samochodu Toyota w dniu 

11.03.2021r. w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu dostępu do platformy Lex w kwocie 

3776,20 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu rollupów z logo W-MIR w kwocie 

800 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia  kosztów zakupu prenumeraty Top Agrar w kwocie 

198 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów kondolencji z powodu śmierci  Mirosława 

Karczewskiego – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w kwocie 361,03 zł 

brutto. 

 Podjęto uchwały w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji Panu Zbigniewowi 

Salmanowiczowi – Kierownikowi PZDR w Lidzbarku Warmińskim z powodu śmierci żony  

w kwocie 161,13 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie usługi składu, łamania i druku wraz z kolportażem 12 

numerów Biuletynu W-MIR za kwotę 35424 zł brutto. 
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 Wydział Przestępczości Gospodarczej KMP w Olsztynie. - Wniosek w sprawie 

dzierżawy gruntów nieruchomości w Gębałce. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

Postanowił przygotować odpowiedź. 

 Kancelaria Radcy Prawnego - pismo w sprawie nieruchomości przy ul. Towarowej 1  

w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z pismem postanowiono przygotować odpowiedź. 

 Pismo rolnika z prośbą o powołanie komisji w celu stwierdzenia zalania działki na skutek 

podniesienia terenu oraz zasypania zbiornika retencyjnego. - Zarząd zapoznał się z 

pismem, skierował sprawę do radcy prawnego W-MIR. Radca prawny przygotował 

wytyczne, które zostały przekazane Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim. 

 Rada Miejska w Białej Piskiej – Stanowisko Rady  Miejskiej dotyczące poparcia 

stanowiska Walnego Zgromadzenia W-MIR. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 PZŁ - Odpowiedź na pismo w sprawie przyjmowania rolników do kół łowieckich. 

(Odpowiedź na wniosek V Walnego Zgromadzenia W-MIR). - Zarząd zapoznał się z 

pismem. Postanowił odpowiedź przesłać wnioskodawcy. 

  PZŁ Zarząd Okręgowy w Toruniu - zaproszenie do udziału w pracach komisji 

oceniającej rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich w dniu 

09.03.2021 r. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu do pracy w komisji Pana  Jana 

Rochowicza – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

 Odpowiedź z MRiRW na postulaty W-MIR dotyczące ubezpieczenia społecznego 

rolników. (wniosek VI Walnego Zgromadzenia W-MIR). - Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem. Postanowił odpowiedź przesłać wnioskodawcy. 

 PZŁ - w Olsztynie – Informacja o planowanych w dniach 22-26.03.2021 r. pracach 

komisji.– Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Starosta Braniewski – prośba o zgłoszenie kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w Braniewie. – Zarząd zapoznał się z pismem. Przekazał pismo do realizacji Radzie 

Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

  Państwowo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – informacja o przełożeniu 

zaplanowanego na 26 lutego spotkaniu w Kętrzynie. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR – Odpowiedź na pismo dotyczące umowy dzierżawy gospodarstwa 

Szwarcenowo. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w Warmińsko-Mazurskiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej za rok 2021  w kwocie 300 zł brutto. 
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 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej  za rok 2021 r. w 

Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i Pasłęki w kwocie 100 zł brutto  

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej  za rok 2021 r. w Związku 

Stowarzyszeń  Kraina Drwęcy i Pasłęki w kwocie 10 zł brutto. 

 Podczas posiedzenia Zarząd W-MIR spotkał się z Panem Igorem Gumińskim - 

Dyrektorem TVP 3 Olsztyn, w celu omówienia współpracy przy realizacji programu 

„Raport Rolniczy”. Zarząd W-MIR podczas spotkania podkreślił, że Izbie Rolniczej 

zależy na obiektywnym przekazywaniu aktualnej sytuacji w rolnictwie. Ostatecznie 

Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie w sprawie współpracy z Telewizją Polską S.A. 

przy produkcji i emisji audycji telewizyjnej „Rolniczy Raport”  i przeznaczeniu na ten cel 

kwoty 25 590, 15 zł brutto. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim, 

 zwrotu kosztów podróży panu Romualdowi Tańskiemu - Prezesowi W-MIR do Olsztyna 

za udział w dniu 26.02.2021 r. w spotkaniu z pracownikami biur W-MIR, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR i Panu 

Markowi Kuźniewskiemu - Wiceprezesowi W-MIR za udział  

w spotkaniu w sprawie podpisania umowy zakupu samochodu Toyota w dniu 

11.03.2021r. w Olsztynie, 

 pokrycia kosztów zakupu dostępu do platformy Lex w kwocie 3776,20 zł brutto, 

 pokrycia kosztów zakupu rollupów z logo W-MIR w kwocie 800 zł brutto, 

 pokrycia  kosztów zakupu prenumeraty rocznej miesięcznika Top Agrar w kwocie 198 zł 

brutto, 

 pokrycia kosztów druku kondolencji z powodu śmierci  Mirosława Karczewskiego –

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w kwocie 361,03 zł brutto, 

 pokrycia kosztów kondolencji Panu Zbigniewowi Salmanowiczowi – Kierownikowi PZDR 

w Lidzbarku Warmińskim z powodu śmierci żony  w kwocie 161,13 zł brutto, 

 wydania Biuletynu W-MIR za kwotę 35424 zł brutto, 

 oddelegowania do pracy w komisji oceniającej (+ zwrot kosztów podróży) rozpatrywania 

wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przy PZŁ Zarząd Okręgowy w Toruniu Pana  
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Jana Rochowicza – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim, 

 pokrycia składki członkowskiej w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji 

Turystycznej za rok 2021  w kwocie 300 zł brutto, 

 pokrycia składki członkowskiej  za rok 2021 r. w Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i 

Pasłęki w kwocie 100 zł brutto  

 pokrycia składki członkowskiej  za rok 2021 r. w Związku Stowarzyszeń  Kraina Drwęcy i 

Pasłęki w kwocie 10 zł brutto. 

 w sprawie współpracy z Telewizją Polską S.A. przy produkcji i emisji audycji telewizyjnej 

„Rolniczy Raport”  i przeznaczeniu na ten cel kwoty 25 590, 15 zł brutto. 

 

 

     Romuald Tański 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

       Izby Rolniczej                       Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka  


