
Protokół nr 11/2021 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 11 czerwca 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 - zdalnie, Pan Piotr Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR, Pan Mirosław 

Borowski – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych- zdalnie oraz Pani Jolanta Mackiewicz – 

dyrektor biura W-MIR.  

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

o godz. 12.30 i trwało do godz. 15.00.  

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 porządku obrad Zarząd omówił wnioski z Rad Powiatowych W-MIR 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca się z prośbą 

o wystąpienie do Dyrektora Generalnego KOWR z wnioskiem o zmianę w zapisach Zarządzenia 

dotyczącą uzależnienia rodzajów przetargów oraz długości umów dzierżawy od zapisów w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Grunty w niektórych gminach, mimo 

iż użytkowane rolniczo, mają przeznaczenie inne niż rolnicze, co powoduje rozdysponowanie ich w 

formie przetargów licytacyjnych nieograniczonych, a to w znaczący sposób utrudnia ich dostępność 

lokalnym rolnikom oraz skraca czas dzierżawy poniżej 3 lat. Zmiana w zapisach umożliwiłaby 

zaspokojenie potrzeb rolników, którzy bardzo często nie mają możliwości rozwoju swoich 

gospodarstw z uwagi na brak gruntów rolnych. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił 

przygotować stosowne wystąpienie. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się 

z prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 150 zł (sto 

pięćdziesiąt złotych) ze środków pozostających w dyspozycji Rady na zakup wieńca pogrzebowego 

w związku ze śmiercią syna Katarzyny Chyła – pracownika OT Biura W-MIR w Giżycku. – Zarząd 

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

 

-  Rezygnacja z mandatu w Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. – Zarząd zapoznał 

się z rezygnacją, na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim zostanie 

podjęta uchwała o wygaszeniu mandatu. 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim w dniu 

08.06.2021r. – W posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Marek Kuźniewski –Wiceprezes W-MIR. 

-Pan Jerzy Salitra  – Członek Zarządu W-MIR uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Rad 

Powiatowych W-MIR w powiecie elbląskim i ostródzkim w dniu 10.06.2021 r. 

-Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim w dniu 15.06.2021r  

- Na posiedzenie Zarząd oddelegował pana Romualda Tańskiego –Wiceprezesa W-MIR. 



 

Ad. 2 W kolejnym punkcie  Zarząd omówił  pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

 Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji kolonii letnich dla dzieci rolników w dniach 

16-24.07.2021 r. w Pogorzelicy. 

 Zaproszenie na spotkanie online poświęcone przedstawieniu wyników projektu nt.. 

Gospodarstw opiekuńczych, orgaznizowane przez MRiRW w dniu 24.06.2021 r.- Zaproszenie 

postanowiono przekazać członkom Komisja ds. Rodziny Wiejskiej. 

 Wystąpienie Zarządu KRIR do MRiRW w sprawie wniosku W-MIR o zwiększenie stawek 

dopłat do gruntów rolnych objętych programem zalesieniowym. 

 Pismo w sprawie Dożynek w Częstochowie w dniach 04-05.09.2021 r. – Zarząd zapoznał 

się z pismem. Postanowiono zorganizować wyjazd, podjęto stosowną uchwałę. 

 Przypomnienie o spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 18.06.2021 

r.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Zaproszenie do organizacji III edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w 

gospodarstwach rolnych w Polsce”. – Zarząd podjął uchwałę o organizacji konkursu na szczeblu 

wojewódzkim i przeznaczeniu 1000 zł na nagrodę dla laureatki. 

 

Ad. 3 W ostatnim punkcie omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto  protokół  z posiedzenia Zarządu nr 9 z dnia 25.05.2021 r. 

 Pismo w sprawie kampanii firmy Concordia. – Zarząd zapoznał się z pismem, nie wyrażono 

woli współpracy. Ponadto Zarząd wyjaśnił, że publikacja płatnych artykułów w biuletynie W-MIR nie 

jest zgodna z działalnością statutową. 

 Opinia w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy gruntów z KOWR OT Olsztyn.- Zarząd 

zapoznał się z opinią. 

 Rolnik z gminy Lubomino - Prośba o interwencję w sprawie KŁ „Jeleń”. – Zarząd W-MIR 

postanowił wystosować stosowne pismo do Koła Łowieckiego „Jeleń” 

 Zarząd W-MIR podjął decyzję o zamówieniu spotu reklamowego W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 258/2021 (nagrody dla hodowców) zmiana 

z 4000 zł brutto na 4000,03 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu rolet do OT biura  

W-MIR w Elblągu  w kwocie  549,99 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów przeglądu klimatyzacji w biurze W-MIR w 

Olsztynie w kwocie 664, 20 zł brutto i naprawy klimatyzacji w kwocie 504,30 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Zarządu z 

Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR w dniu 25.05.2021 r. w kwocie 437, 50 zł (z czego 

332,50 zł – wpłaty własne uczestników). 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu płodów rolnych w związku z 

pożarem gospodarstwa rolnego w dniu 10.02.2021r., położonego w Strzelnikach, gmina Orzysz 

piskiego w kwocie 2910 zł brutto. Decyzja o udzieleniu wsparcia została podjęta przez Zarząd W-

MIR na posiedzeniu 16 marca 2021 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku  kondolencji Panu Janowi Królikowi – 

byłemu Członkowi Zarządu W-MIR z powodu śmierci syna w kwocie 81,18 zł brutto. 



 Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Mackiewicz - Dyrektor biura W-MIR 

do zawarcia umowy najmu miejsca garażowego. 

 UWM- podziękowanie za pomoc w organizacji eliminacji okręgowych XLIV edycji 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem 

 Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego- Rolnictwa- Zaproszenie na uroczystość on-line 

rozdania nagród XI i XII edycji konkursu „ Polska wieś”.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 Podziękowanie za zaproszenie na obchody 25-lecia z Izby Rolniczej w Opolu. Z uwagi na 

inne obowiązki nikt nie będzie uczestniczył.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Ustalono program obchodów XXV –lecia W-MIR. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

 współorganizacji kolonii letnich dla dzieci rolników w dniach 16-24.07.2021 r. w 

Pogorzelicy. 

 Organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki w Częstochowie w dniach 04-

05.09.2021 r. 

• Organizacji III edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych 

w Polsce”. na szczeblu wojewódzkim i przeznaczeniu 1000 zł na nagrodę dla laureatów. 

 Zmiany uchwały nr 258/2021 (nagrody dla hodowców) zmiana z 4000 zł brutto na 4000,03 

zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu rolet do OT biura W-MIR w Elblągu  w kwocie  549,99 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów przeglądu klimatyzacji w biurze W-MIR w Olsztynie w kwocie 664,20 zł 

brutto i naprawy klimatyzacji w kwocie 504,30 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

W-MIR w dniu 25.05.2021 r. w kwocie 437,50 zł (z czego 332,50 zł – wpłaty własne 

uczestników). 

 Pokrycia kosztów transportu płodów rolnych w związku z pożarem gospodarstwa rolnego w 

dniu 10.02.2021r., położonego w Strzelnikach, gmina Orzysz piskiego w kwocie 2910 zł 

brutto 

 Pokrycia kosztów druku kondolencji Panu Janowi Królikowi – byłemu Członkowi Zarządu 

W-MIR z powodu śmierci syna w kwocie 81,18 zł brutto. 

 Upoważnienia Pani Jolanty Mackiewicz - Dyrektor biura W-MIR do zawarcia umowy najmu 

miejsca garażowego. 

 

 

Romuald Tański 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                            Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                       Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka  

 

 


