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Protokół nr 8/2022 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia  5 maja  2022 roku 

 

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

Wiceprezes W-MIR - zdalnie, 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. 14.00 

 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku: 

1.Wnioski i pisma 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 i Komisji: 

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

z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty 800,00 zł ze środków Rady z przeznaczeniem 

na nagrody przyznawane podczas „Gali Sołtys Roku 2022 roku”   

w powiecie kętrzyńskim. Gala ma odbyć się 3 czerwca 2022 roku w Powiatowym Centrum 

Edukacji w Kętrzynie. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Komisja ds. Rodziny Wiejskiej zwraca się z prośbą o organizację spotkania dot. zdrowia 

psychicznego i pokrycie kosztów organizacji ww. spotkania w kwocie ok. 5000 zł. Na 

spotkanie składałyby się warsztaty z ekspertami – psychologami skierowane do 

mieszkańców obszarów wiejskich. Organizacja spotkania planowana jest w Ostródzie w 

czerwcu 2022 r.  – Zarząd wyraził zgodę na organizację spotkania. 

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

Rolniczych 

 Wystąpienie Zarządu  KRIR (na wniosek W-MIR) o rozważenie możliwości zmiany zasad 

przyznawania płatności do pakietu nr 8 – „ Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk” w 
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ramach działania „ Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego PROW na lata 

2014-2020. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił kopię przesłać wnioskodawcy. 

 Odpowiedź na pismo w sprawie zmiany przepisów prawa dotyczącego umów o pomocy przy 

zbiorach. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił kopię przesłać wnioskodawcy. 

 Odpowiedź w sprawie interpretacji przepisów dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie 

z tytułu zużytego do siewu i sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił kopię przesłać wnioskodawcy. 

 Pismo w sprawie współorganizacji kolonii dofinansowanych z Funduszu Składkowego 

Ubezpieczeń Społecznych Rolników .- Zarząd zapoznał się z pismem, podjął uchwałę o 

współorganizacji wypoczynku letniego dzieci rolników z województwa warmińsko-

mazurskiego. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 6 z dnia 28.03.2022 r. i protokół nr 7 z dnia 11.04.2022. 

 Omówiono organizację X Walnego Zgromadzenia W-MIR VI kadencji. Ustalono termin na 

13-14 czerwca 2022 r. W tym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się ze 

sprawozdaniem finansowym za rok 2021, które zostało przedstawione przez Panią Elżbietę 

Nalewajko – księgowa biura W-MIR. Pani Elżbieta Nalewajko przestawiła także wykonanie 

budżetu  do końca kwietnia 2022 r. na podstawie analizy dotychczasowego wykonania 

budżetu postanowiono przygotować jego korektę na Walne Zgromadzenie W 

-MIR. 

 Ustalono termin posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i 

Komisji na 20.05.2022 r.  

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku ulotek  informacyjnych W-MIR w kwocie 

1107 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej za rok 2022 w Stowarzyszeniu 

Łączy Nas Kanał Elbląski w kwocie 40 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów usługi noclegowej w kwocie 330 zł brutto dla 

Wiceprezesa W-MIR podczas Jubileuszu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, który 

odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. w Toruniu oraz w sprawie pokrycia kosztów zakupu 

upominku w kwocie 282,90 zł brutto. 

  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów udziału pracowników W-MIR w szkoleniu 

uzupełniającym dla doradców rolnośrodowiskowych, które odbyło się w dniach 31.03-01.04 
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w kwocie 1020 zł brutto i szkoleniu w zakresie doradztwa prowadzonego przez doradców 

rolniczych – kwiecień 2022 r. w kwocie 560 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia  kosztów podróży  Panu Markowi Kuźniewskiemu- 

Wiceprezesowi W-MIR i panu Jerzemu Salitrze – Członkowi Zarządu W-MIR do Gdańska 

na Jubileusz 100- lecia Pomorskiej Izby Rolniczej w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. oraz  

Panu Romualdowi Tańskiemu – Prezesowi W-MIR i Panu Piotrowi Miecznikowskiemu i 

Robertowi Nowackiemu- Członkom Zarządu W-MIR do miejsca zbiórki do Olsztyna. 

  Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy na skład, łamanie i druk wraz  

z kolportażem Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i upoważnienia Pani Jolanty 

Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR do podpisania umowy oraz w sprawie pokrycia kosztów 

umowy 62 752, 32 zł za rok 2022. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu- 

Członkowi Zarządu W-MIR za udział w dniu 23.04.2022 r. w targach ogrodniczych  

„Pamiętajcie o ogrodach” w Olsztynie. 

 TUW- Rozliczenie Związku Wzajemności Członkowskiej „Zagroda” za okres od 1 stycznia 

2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – Zarząd zapoznał się z rozliczeniem, postanowiono 10 % 

przeznaczyć na kapitał, a pozostałe środki na promocję. 

  Świętokrzyska Izba Rolnicza - Zaproszenie na Jubileusz XXV - lecia działalności w dniu 

17 maja 2022 r. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego- 

Wiceprezesa W-MIR i Pani Jolanty Mackiewicz - dyrektor biura W-MIR. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Zaproszenie do udziału i 

wystąpienia podczas Europejskiej Akademii Młodych Liderów w dniach 12-15 maja 2022r. 

– Zarząd zapoznał się z zaproszeniem do udziału w spotkaniu w dniu 13.05.2022 r. 

oddelegowano Panią Jolantę Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. 

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – zawiadomienie o pozostawienie wniosku o 

wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania wilka bez rozpoznania. 

– Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy – odpowiedź 

na pismo W-MIR w sprawie danych meteorologicznych pobieranych ze stacji w Szkotowie. 

– Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska - odpowiedź na pismo w sprawie rozważenia zmiany 

przepisów dotyczących udzielania odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki. – 

Zarząd zapoznał się z pismem. 
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 Główny Lekarz Weterynarii - odpowiedź na pismo w sprawie zniesienia obszaru objętego 

ograniczeniami III w powiecie działdowskim. – Zarząd zapoznał się z odpowiedzią. 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odpowiedź na pismo w sprawie wzmocnienia ochrony 

gruntów rolnych znajdujących się w granicach miast. – Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię 

postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Generalny Dyrektor KOWR – odpowiedź na pismo dotyczące konieczności ułatwienia 

wydawania zezwoleń na zakup ziem przez młodych rolników. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. Kopię postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 CDR Brwinów- zaproszenie na konferencję „Innowacyjne narzędzie ICT wspierające 

optymalizację produkcji rozwoju gospodarstw rolnych” w dniach 16-17 maja 2022 r. w 

Łodzi. – Zarząd zapoznał się nikogo nie oddelegowano. 

 Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczpospolitej Polskiej - zaproszenie na Forum 

Eksportu w dniu 17 maja 2022 r. w Lublinie. – Zarząd zapoznał się nikogo nie 

oddelegowano. 

 Polskie Towarzystwo Zootechniczne – zaproszenie na Jubileuszowy Zjazd Naukowy 

Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt. „Hodowla i chów zwierząt w Polsce- od 

tradycji do nowoczesności” w dniach 21-23.09.2022 r. w Krakowie.  – Zarząd zapoznał się 

nikogo nie oddelegowano. 

 Kancelaria Radcy prawnego Andrzej Grudziński - do wiadomości pisma interwencyjne w 

sprawie Koła łowieckiego Żubr w Elblągu. – Zarząd zapoznał się z pismem oraz z opinią 

prawną przygotowaną do pisma. 

 Zachodniopomorska Izba Rolnicza- zaproszenie na konferencję „Bezpieczeństwo finansowe 

i zdrowotne kobiet na wsi”, która odbędzie się w dniach 9-10.06.2022 r. w Kołobrzegu.- 

Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz - Przewodniczącej Rady 

Powiatowej W-MIR w  powiecie ostródzkim i Pani Agnieszki Kobryń Przewodniczącej Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Piotrowi Miecznikowskiemu – 

Członkowi Zarządu W-MIR za udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Narodowego 

Trzeciego Maja w 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 1791 r. w dniu 03.05.2022 r. w 

Olsztynie oraz w sprawie pokrycie kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 150 

zł brutto. 
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 Śląska Izba Rolnicza – Zaproszenie na Jubileusz 25-lecia samorządu rolniczego 

województwa śląskiego w dniu 25.05.2022 r. w Katowicach. - Zarząd zapoznał się z pismem, 

nie oddelegowano nikogo. Postanowiono przesłać list gratulacyjny. 

 Zarządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie powołania Zespołu ds. analizy 

szans i zagrożenia oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w 

województwie warmińsko-mazurskim. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda 

Tańskiego  - Prezesa W – MIR w skład zespołu. 

 Rolnik z powiatu bartoszyckiego - Do wiadomości pismo skierowane do Urzędu Gminy w 

Bartoszycach oraz pismo z prośbą o poparcie wniosku.- Zarząd postanowił zweryfikować 

sprawę i wówczas przygotować stosowne pismo. 

 Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - Zaproszenie na konferencję 

„Perspektywy Rozwoju Turystyki Zdrowotnej w Województwach Warmińsko-Mazurskim i 

Śląskim” w dniu 18 maja 2022 r. w Katowicach. – Zarząd zapoznał się z pismem, nie 

oddelegowano nikogo 

 Okręgowa Inspekcja Pracy - zaproszenie na IV spotkanie Komisji do spraw bezpieczeństwa 

i higieny pracy w rolnictwie w dniu 19 maja 2022 r. w Kotle Dużym - Zgodnie z wcześniej 

podjętą uchwałą w posiedzeniu komisji będzie uczestniczył Pan Piotr Miecznikowski – 

Członek Zarządu W-MIR. 

 Pan Piotr Miecznikowski - Członek Zarządu W-MIR zgłosił wniosek w sprawie 

przeanalizowania czynszów dzierżawnych płaconych przez koła łowieckie do Starostw 

Powiatowych. Roczny czynsz dzierżawny w stosunku do roku poprzedniego wzrósł 

kilkakrotnie. Obecnie roczny czynsz dzierżawny koła położone w powiecie nidzickim płacą 

ponad 1000 zł rocznie. Po dokonaniu analizy wystąpić do stosownego Ministerstwa o zmianę 

przepisów celem zmniejszenia do niezbędnego minimum wielkości płaconych czynszów. – 

Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskiem. Prezes Pan Romuald Tański wyjaśnił, że wielkość 

czynszu zależy od ilości dzierżawionych hektarów i kategoryzacji, o której decyduje ilość 

zwierzyny grubej. W wyniku dyskusji postanowiono wystosować pismo w sprawie zmiany 

prawa łowieckiego, aby czynsz dzierżawny z obwodów  polnych trafiał do właścicieli 

gruntów lub, żeby został utworzony fundusz odszkodowawczy. W przypadku obwodów 

leśnych czynsz dzierżawny powinien trafiać na proponowany fundusz odszkodowawczy. 
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      Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Współorganizacji wypoczynku letniego dzieci rolników z województwa warmińsko-

mazurskiego. 

 Pokrycia kosztów druku ulotek  informacyjnych W-MIR w kwocie 1107 zł brutto. 

 Pokrycia składki członkowskiej za rok 2022 w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski w 

kwocie 40 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów oddelegowania Wiceprezesa W-MIR na Jubileusz Kujawsko-Pomorskiej 

Izby Rolniczej, który odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. w Toruniu w kwocie 330 zł brutto 

oraz w sprawie pokrycia kosztów zakupu upominku w kwocie 282,90 zł brutto. 

  Pokrycia kosztów udziału pracowników W-MIR w szkoleniach.  

 Pokrycia  kosztów podróży  Panu Markowi Kuźniewskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Panu 

Jerzemu Salitrze – Członkowi Zarządu W-MIR do Gdańska na Jubileusz 100- lecia 

Pomorskiej Izby Rolniczej w dniach 21-22 kwietnia 2022 r. oraz  Panu Romualdowi 

Tańskiemu – Prezesowi W-MIR i Panu Piotrowi Miecznikowskiemu i Robertowi 

Nowackiemu- Członkom Zarządu W-MIR do miejsca zbiórki do Olsztyna. 

 Wydania Biuletynu W-MIR tj. podpisania umowy na skład, łamanie i druk wraz z 

kolportażem Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i upoważnienia Pani Jolanty 

Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR do podpisania umowy oraz w sprawie pokrycia kosztów 

umowy 62 752, 32 zł za rok 2022. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR za 

udział w dniu 23.04.2022 r. w targach ogrodniczych „ Pamiętajcie o ogrodach” w Olsztynie. 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Wiceprezesa W-MIR i Panią Jolantę 

Mackiewicz - dyrektor biura W-MIR na Jubileusz XXV - lecia działalności Świętokrzyskiej 

Izby Rolniczej w dniu 17 maja 2022 r. 

 Oddelegowania Pani Jolantę Mackiewicz  – dyrektor biura W-MIR do udziału  i wystąpienia 

podczas Europejskiej Akademii Młodych Liderów w  dniu 13.05.2022 r.  

 Oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w  

powiecie ostródzkim i Panią Agnieszkę Kobryń- Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR 

w  powiecie bartoszyckim na konferencję „Bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne kobiet na 

wsi”, która odbędzie się w dniach 9-10.06.2022 r. w Kołobrzegu. 
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 Zwrotu kosztów podróży panu Piotrowi Miecznikowskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za 

udział w Wojewódzkich Obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja w 231 rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 1791 r. w dniu 03.05.2022 r. w Olsztynie oraz w sprawie pokrycie 

kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 150 zł brutto. 

 

         

          Romuald Tański  

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

       Izby Rolniczej          

                                 Protokołowała: 

           Aleksandra Ciechanowicz 


