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Protokół nr 16/2019 

 z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

w dniu 19 grudnia 2019 r. w Olsztynie. 

W posiedzeniu Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli: Jan Heichel Prezes 

W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes W-MIR, Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra 

Członek Zarządu W-MIR, Jolanta Mackiewicz Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Pan 

Robert Nowacki Członek Zarządu i Pan Mirosław Borowski Delegat do KRIR mają nieobecność 

usprawiedliwioną z powodu oddelegowania do innych zadań.  

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Przebiegały 

one według poniższego porządku: 

1. Podsumowanie II Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbyło 

się w dn. 16.12.2019 r. 

2. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i komisji. 

3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad 1  

Zarząd Izby rozpatrzył następujące wnioski przyjęte przez II Walne Zgromadzenie W-MIR w dniu 

16.12.2019 r.: 

1. Wystąpić do dyrektora generalnego KOWR o zmianę zarządzenia nr 74/2019/Z w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w taki sposób, aby 

nieruchomości rolne położone w obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania 

przestrzennego lub studium na cele inne niż rolne mogły być wydzierżawione w trybie przetargów 

ograniczonych na okres 5 lat. Dotychczasowy zapis dotyczący możliwości wydzierżawienia 

nieruchomości rolnych na okres 1 roku z możliwością przedłużenia zniechęca rolników do 

wydzierżawienia takich nieruchomości oraz blokuje możliwość skorzystania z programów 

rolnośrodowiskowo-klimatycznych. Wnioskodawca: Krzysztof Wiśniewski 

Zarząd postanowił wystąpić w tej sprawie z pismem  do Dyrektora Generalnego KOWR  

o zmianę zarządzenia nr 74/2019/Z. W dniu 29.11.2019 r. wysłano dwa pisma w tej kwestii do 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i do Dyrektora Generalnego KOWR. 

2. Wystąpić do Ministra Środowiska o zdjęcie moratorium na łosie. Wnioskodawca: Krzysztof 

Wiśniewski 

Zarząd postanowił wystąpić ponownie z wnioskiem, po zasięgnięciu aktualnych informacji na temat 

szkód wyrządzanych przez łosie i ich liczebności. 

3. Ograniczyć populację dzików do 0 szt/km2. Wnioskodawca: Krzysztof Wiśniewski 

Zarząd uznał, że powstająca specustawa o ASF uwzględnia znaczną redukcję populacji dzika.  

4.Poparcie protestujących rolników z Francji, Holandii i Niemiec. Wnioskodawcy: Antoni Dąbrowski, 

Arkadiusz Przyłucki, Robert Nowacki, Mirosław Borowski, Krzysztof Kazaniecki. 
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Zarząd W-MIR postanowił udzielić poparcia przez skierowanie pisma do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

5. Przeciwstawienie się podpisaniu Umowy MERCOSUR. Wnioskodawcy: Wnioskodawcy: Antoni 

Dąbrowski, Arkadiusz Przyłucki, Robert Nowacki, Mirosław Borowski, Krzysztof Kazaniecki.  

Zarząd Izby postanowił wystąpić z pismem do Krajowej Rady Izb Rolniczych wyrażającym sprzeciw 

rolników odnośnie umowy MERCOSUR.  

6. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o interwencję w sprawie przeprowadzonych postepowań 

przetargowych przez beneficjentów działań inwestycyjnych PROW. W wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, podmiot ten zarzuca rolnikom, iż 

postępowania nie są przeprowadzone w trybie konkurencyjnym tj. nie dopuszczają w samych 

postępowaniach do składania ofert podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Takie 

podejście skutkuje kilkuprocentową sankcją od 5 do 25 %. Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski 

Zarząd Izby postanowił wystosować pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie.  

7. Przeniesienie chłodni z miejscowości Tuszewo w inne miejsce, gdzie nie będzie zagrożeniem dla 

producentów trzody chlewnej na tym terenie. Wnioskodawca: Leszek Sargalski 

Zarząd Izby postanowił wystąpić do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w tej sprawie.  

8.Wystąpić o redukcję wilków na terenie gminy Pieniężno. Wnioskodawca: Jerzy Salitra  

Zarząd Izby wstrzymał się z realizacją wniosku do czasu uzyskania konkretnych dowodów wyrządzonych 

strat przez wilki na terenie gminy Pieniężno.  

Zarząd podjął uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji II Walnego Zgromadzenia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej w kwocie 4.318,96 zł. 

Ad 2  

Zarząd zapoznał się z wnioskami Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

w następującym porządku: 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwróciła się do 

Zarządu Izby z następującymi wnioskami: 

 

Wystąpić do dyrektora generalnego KOWR o zmianą zarządzenia Nr 74/2019/Z w sprawie 

wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w taki sposób aby 

nieruchomości rolne położone  w obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania 

przestrzennego lub studium na cele inne niż rolne mogły być wydzierżawiane w trybie 

przetargów ograniczonych na okres 5 lat. Dotychczasowy zapis dotyczący możliwości 

wydzierżawienia nieruchomości rolnych  na okres 1 roku z możliwością przedłużenia zniechęca 

rolników do wydzierżawiania takich nieruchomości oraz blokuje możliwość skorzystania z 

programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych. 

Wniosek został przyjęty do realizacji przez II Walne Zgromadzenie W-MIR z dnia 16.12.2019 r. 

Zorganizowania przynajmniej raz w roku spotkania wszystkich członków Rad Powiatowych  

W-MIR z Ministrem Rolnictwa. 

Wniosek został przyjęty do realizacji przez II Walne Zgromadzenie W-MIR z dnia 16.12.2019 r. 
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Zwiększenie środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na potrzeby tej Rady. 

Wniosek został odrzucony przez II Walne Zgromadzenie W-MIR z dnia 16.12.2019 r. 

Wystąpić do Ministra Środowiska o zdjęcie moratorium na łosie i zezwolenie odstrzału. 

Wniosek został przyjęty do realizacji przez II Walne Zgromadzenie W-MIR z dnia 16.12.2019 r. 

Wystąpić z pismem do zarządów okręgowych PZŁ o ograniczenie populacji dzików do  

0,1 szt/km2. 

Wniosek został przyjęty do realizacji przez II Walne Zgromadzenie W-MIR z dnia 16.12.2019 r. 

 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR  

o możliwość zorganizowania siódmego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR, które odbędzie 

się w dniu 20 grudnia 2019 r. w Nielbarku i rozdysponowania kwoty 700,01 zł będących  

w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia (wynajem sali, serwis kawowy). 

Zarząd W-MIR podjął w tej sprawie uchwałę.  

 Wniosek do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Przewodniczących Rad 

Powiatowych W-MIR z powiatu szczycieńskiego i mrągowskiego o sfinansowanie kosztu 

dojazdu autokarem ww. Rad Powiatowych w kwocie 810 zł na wspólne posiedzenia tych Rad  

z udziałem instytucji, które odbyło się 12 grudnia 2019 r. w Wiknie w gminie Nidzica.     

Zarząd W-MIR podjął w tej sprawie uchwałę.  

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim na wniosek 

Danuty Kielak zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o poparcie w zmianie ustawodawstwa 

odnośnie małych ubojni, tj. o wprowadzenie prawa umożliwiającego powstawanie  

w gospodarstwach rolnych małych ubojni. 

Zarząd Izby zwrócił uwagę, że projekt w sprawie ubojni był niedawno opiniowany i należy sprawdzić 

na jakim etapie procedowania jest obecnie, oraz czy zapisy projektu uwzględniają wniosek  

z powiatu lidzbarskiego. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim na wniosek 

Zbigniewa Godzieby zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o poparcie w zmianie ustawodawstwa 

odnośnie umożliwienia rolnikom posiadającym uprawnienia myśliwskie do odstrzału 

zwierzyny na własnych gruntach rolnych w celu zmniejszenia szkód łowieckich. 

Zarząd Izby postanowił wystąpić z pismem do Kół Łowieckich i Zarządu Głównego PZŁ  

o zobligowanie kół do przyjmowania rolników i wydawania im zgód na odstrzał, w szczególności 

dzików.  

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim na wniosek 

Mirosława Zdunka zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska i Wód Polskich w celu ustalenia kto ponosi odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez bobry w urządzeniach melioracyjnych, tj. rowy i drenaże.  

Zarząd Izby postanowił wysłać stosowne pismo w tej sprawie.  
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 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim na wniosek 

Piotra Drozda zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o poparcie w zmianie ustawodawstwa 

odnośnie przeglądów technicznych ciągników i przyczep rolniczych. Przeglądy te powinny być 

przeprowadzane w gospodarstwach rolnych (tak jak przeglądy opryskiwaczy) zamiast  

w okręgowych stacjach kontroli pojazdów. 

Zarząd Izby skierował sprawę do radcy prawnego celem sprawdzenia projektów w konsultacjach 

dotyczących przeglądów sprzętu rolniczego w gospodarstwie. 

 Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim do Zarządu W-MIR o wyrażenie 

zgody dotyczącej wydatkowania ze środków Rady kwoty do 200 zł na poczet nabycia dwóch 

pucharów okolicznościowych, które zostaną wręczone rolnikom współpracującym z Radą jako 

wyróżnienie.  

Zarząd W-MIR podjął w tej sprawie uchwałę.  

Członkowie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w następujących 

posiedzeniach Rad Powiatowych : 

Dnia 05.12.2019 r. Pan Jerzy Salitra w posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

Dnia 10.12.2019 r. Pan Jan Heichel Prezes W-MIR uczestniczył w wspólnym posiedzeniu Rad 

Powiatowych W-MIR z powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego oraz węgorzewskiego 

w Giżycku. 

Dnia 18.12.2019 r. Pan Jan Heichel Prezes W-MIR uczestniczył w posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie działdowskim w Rybnie. 

 

Ad 3  

Realizując kolejny punkt porządku obrad Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zapoznał się  

z następującymi pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

 pismo w sprawie utworzenia funduszu gwarancyjnego upraw rolnych oraz wprowadzenia 

powszechnych ubezpieczeń upraw rolnych opartych na zasadzie wzajemności 

ubezpieczeniowej, 

 wystąpienie Zarządu KRIR realizujące wniosek z I Posiedzenia KRIR w sprawie zmiany zasad 

wyznaczania ONW wraz z odpowiedzią MRiRW. 

 pismo w sprawie przeprowadzenia naboru dzieci rodziców/opiekunów prawnych 

ubezpieczonych w KRUS na zimowisko w terminie od 21.01.2019 do 30.01.2020 r.  

w Białym Dunajcu – podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji wypoczynku zimowego  

(W-MIR dokona naboru i zbierze wpłaty w kwocie 680 zł/os) 

 zaproszenie Pana Mirosława Borowskiego Delegata do KRIR na posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa  

w dniu 19.12.2019 roku w Warszawie. 

Zarząd Izby podjął stosowną uchwałę. 
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 zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18.12.2019 w Warszawie – przyznano zwrot kosztów 

podróży dla Pana Leszka Sargalskiego Delegata na Walne Zgromadzenie. 

 zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie w dniu 31 stycznia 2020 r. 

 opinia z BT Bartoszyce do projektu MRiRW zmieniającego rozporządzenia w sprawie 

terminów składania wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego 

 projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie podklas działalności według PKD, w których wydawane są 

zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca  

 

Ad 4  

Zarząd Izby zapoznał się ze sprawami bieżącymi: 

 Przyjęcie protokołu nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

Zarząd Izby przyjął bez uwag protokół z ostatniego posiedzenia.  

 Wielkopolska Izba Rolnicza – pismo w sprawie specustawy ASF. 

 Lubuska Izba Rolnicza - pismo w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

 Podlaska Izba Rolnicza - pismo w sprawie poparcia dla specustawy ws. sanitarnego odstrzału 

dzików. 

 Urząd Miejski w Elblągu - odpowiedź na pismo L.dz. 4117/12/2019- SG w sprawie 

postępowania w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt, w tym dzików w granicach 

administracyjnych Miasta Elbląga. 

 Urząd Miasta Ełk - odpowiedź na pismo L.dz. 4117/12/2019- SG w sprawie postępowania  

w przypadku pojawienia się dzikich zwierząt, w tym dzików w granicach administracyjnych 

Miasta Ełk. 

 MRiRW - decyzja nr 82/2019 w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów nagród 

przyznanych hodowcom za zwierzęta, które zdobyły tytuł czempionów i wiceczempionów na 

regionalnej wystawie zwierząt hodowlanych pod nazwą "Warmińsko-Mazurska Wystawa 

Zwierząt Hodowlanych" w Ostródzie w dn. 26-27.10.2019 r. 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - informacja pokontrolna - wykonanie 

decyzji RDOŚ w Olsztynie - odłów bobrów gmina Kozłowo - bez uwag. 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku - do 

wiadomości W-MIR pismo kierowane do Jednostki Wojskowej nr 2098 Bemowo Piskie  

w sprawie kontroli pomiaru hałasu impulsowego, emitowanego z terenu bojowej strzelnicy 

piechoty Gaudynki. 

 ARiMR - odpowiedź na pismo L.dz. 3766/11/2019-WZrp dot. aktualizacji planów rolno-

środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych. 

Zarząd Izby postanowił wysłać pismo do Oddziału Regionalnego ARiMR w sprawie ujednolicenia 

interpretacji dotyczącej potrzeby zmiany planów rolnośrodowiskowych.  

 Dolnośląska Izba Rolnicza - wniosek do KRIR o zmianę przepisów by LP, Gminy, Powiaty  

w pierwszej kolejności wydzierżawiały grunty dla rolników indywidualnych. 
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 PZŁ - do wiadomości W-MIR - przekazanie pisma do Zarządów Okręgowych PZŁ w Olsztynie  

i Suwałkach, aby byli przyjmowani rolnicy-myśliwi jako rezydenci. 

 PZŁ – odpowiedź na pismo W-MIR dotyczące przeprowadzenia kontroli w Kołach łowieckich 

"Szarak" w Bartoszycach i "Dzik" w Bartoszycach. 

Zarząd Izby postanowił przesłać odpowiedź dotyczącą przeprowadzenia kontroli w kołach łowieckich 

do Członków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Rolnik z gm. Lubawa - do wiadomości W-MIR pismo skierowane do ministra rolnictwa  

w sprawie strat spowodowanych przymrozkami na przełomie kwietnia i maja w gminie 

Lubawa.  

 Rolnik z gm. Dubeninki - prośba o interwencję i pomoc w wyjaśnieniu sprawy sprzedaży dróg 

dojazdowych przez Gminę Dubeninki obr. Czarne dz. nr 115/1 i 115/3. 

Zarząd Izby postanowił przekazać sprawę dla Pana Krzysztofa Kazanieckiego Przewodniczącego Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim celem zorganizowania spotkania w tej sprawie i rozmowy 

z Burmistrzem.  

 Rolnicy z gm. Lidzbark Warmiński - prośba o spotkanie w sprawie wprowadzenia w błąd 

podczas podpisania umowy dzierżawy (dotyczy stanu zadrzewienia na wydzierżawionej 

nieruchomości w miejscowości Cerkiewnik). 

Zarząd Izby zaproponował pomoc w sprawie napisania pisma do KOWR o rozwiązanie umowy 

dzierżawy.  

 Rolnik z gm. Ostróda - pismo w sprawie definicji "młodego rolnika" - brak możliwości udziału 

w przetargach ograniczonych na dzierżawę nieruchomości organizowanym przez KOWR. 

Zarząd Izby zlecił przygotowanie pisma przez pracownika biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 InConventus - prośba o poinformowanie hodowców trzody chlewnej i bydła mlecznego  

z województwa warmińsko-mazurskiego o specjalistycznych wydarzeniach organizowanych 

przez nas w 2020 roku: 

• „Wschodnioeuropejski Kongres „Trzoda 3.0" - 31 stycznia, Hotel 500, Tarnowo Podgórne, 

woj. wielkopolskie. (pig-congress.com). 

• „V Narodowy Dzień Mlecznej Fermy". - 15 maja, Top Farms, Głubczyce, woj. opolskie. 

(farmdays.com.pl). 

Zarząd Izby zapoznał się z terminami wydarzeń.  

 W-MROT – Zmiana przedstawiciela W-MIR na spotkania W-MROT – oddelegowano Panią Zofię 

Stankiewicz Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

Zarząd Izby zapoznał się, z zestawieniem Członków W-MIR oddelegowanych do prac w Lokalnych 

Grupach Działania. Postanowiono wystąpić do właściwych Przewodniczących Rad Powiatowych celem 

oddelegowania do prac w LGD członków samorządu rolniczego VI kadencji.  
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Zaproszenia i podziękowania skierowane do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: 

 W-MODR z/s w Olsztynie - zaproszenie na podsumowanie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy 

Zwierząt Hodowlanych, która odbyła się podczas Targów Rolnych Zagroda w Ostródzie w dn. 

26-27.10.2019 roku. Spotkanie odbyło się w dn. 10.12.2019 roku w Olsztynie – uczestniczył Pan 

Romuald Tański Wiceprezes W-MIR oraz Pani Jolanta Mackiewicz Dyrektor Biura. 

 KOWR – zaproszenie na podsumowanie 2-letniej kadencji Rady Społecznej działającej przy OT 

KOWR w Olsztynie w dniu 14.12.2019 roku – podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów 

dojazdu dla Pana Krzysztofa Wiśniewskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie ełckim. 

 Urząd Marszałkowski – zaproszenie na uroczyste Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe w dn. 

18.12.2019 roku w Olsztynie – uczestniczył Pan Romuald Tański Wiceprezes W-MIR - podjęcie 

uchwały w sprawie zwrotu kosztów dojazdu. 

 TVP 1 – zaproszenie do nagrania programu Tydzień w związku z ASF w dn. 19.12.2019 roku  

w Warszawie- oddelegowano Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR. 

 Kancelaria Sejmiku - zaproszenie na XIII  sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w  dniu 30.12.2019 roku w Olsztynie. 

 Urząd Gminy Iława - Spotkanie Noworoczne w dn. 10.01.2019 godz. 13:00 w Nowej Wsi – 

oddelegowanie Pana Jana Heichela Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 IUNG - XXVII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Wyzwania dla 

rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich komunikat nr 1 Puławy 2-4 września 2020 r. 

 

Po omówieniu wszystkich punktów porządku obrad Pan Jan Heichel Prezes W-MIR zakończył 

posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  

 

Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały:  

 W sprawie pokrycia kosztów organizacji Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej w kwocie 4.318,96 zł w tym gastronomia, ogłoszenia i inne. 

 W sprawie rozdysponowania kwoty 700,01 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej  

w powiecie nowomiejskim na organizację posiedzenia (wynajem sali, serwis kawowy). 

 W sprawie pokrycia kosztu dojazdu autokarem rady mrągowskiej i szczycieńskiej w kwocie 810 

zł na wspólne posiedzenia rad z udziałem instytucji, które odbyło się 12 grudnia 2019 r.  

w Wiknie w gminie Nidzica.     

 W sprawie rozdysponowania kwoty do 200 zł na poczet nabycia dwóch pucharów 

okolicznościowych, które zostaną wręczone rolnikom współpracującym z Radą jako 

wyróżnienie.    

 W sprawie przeprowadzenia naboru dzieci rodziców/opiekunów prawnych ubezpieczonych  

w KRUS na zimowisko w terminie od 21.01.19 do 30.01.2020 r. w m. Biały Dunajec – podjęcie 

uchwały w sprawie współorganizacji wypoczynku zimowego (W-MIR dokona naboru i zbierze 

wpłaty w kwocie 680 zł/os). 

 W sprawie oddelegowania pana Mirosława Borowskiego na posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa  

w dniu 19.12.2019 roku w Warszawie. 
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 W sprawie oddelegowania pana Leszka Sargalskiego na wspólne posiedzenie Komisji Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18.12.2019  

w Warszawie. 

 W sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji Panu Andrzejowi Steckiewiczowi Delegatowi 

na Walne Zgromadzenie W-MIR z powodu śmierci mamy. 

 W sprawie pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej na uroczystości pogrzebowe 

Pana Czesława Wierzuka wieloletniego członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

szczycieńskim oraz druku kondolencji. 

 W sprawie druku tablic informacyjnych dla Oddziałów Terenowych Biur ARiMR – kwota nie 

może przekroczyć 1800 zł.  

 W sprawie pokrycia kosztów zlecenia i wykonania kalendarzy z logo Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej.  

 W sprawie uchylenia uchwały nr 7/2019 Zarządu W-MIR z dnia 09.09.2019 w sprawie zakupu 

szklanych pucharów oraz upominków uczestników operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”  

z powodu całkowitej refundacji kosztów.  

 Zmiana uchwały nr 445/2009 na oddelegowanie pani Zofii Stankiewicz Przewodniczącej Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim na Walne Zebranie Członków Warmińsko-

Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

 W sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Krzysztofa Wiśniewskiego Przewodniczącego 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim na podsumowanie 2-letniej kadencji Rady 

Społecznej działającej przy OT KOWR w Olsztynie w dniu 14.12.2019 roku. 

 W sprawie zwrotu kosztów dojazdu Panu Romualdowi Tańskiemu Wiceprezesowi W-MIR na 

uroczyste Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe do Urzędu Marszałkowskiego w dn. 18.12.2019 

roku w Olsztynie. 

 W sprawie oddelegowania do TVP 1 – na nagranie programu Tydzień w związku z ASF w dn. 

19.12.2019 roku w Warszawie- Pana Roberta Nowackiego Członka Zarządu W-MIR. 

 W sprawie oddelegowania Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na spotkanie Noworoczne  

w Urzędzie Gminy Iława - dn. 10.01.2019 godz. 13:00 w Nowej Wsi. 

 Uchwała w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu 

za udział na posiedzeniu Rady Nadzorczej LAB-MLEK w dniu 17.12.19 r. w Olsztynie.  

 W sprawie zmiany uchwały nr 13/2019 Zarządu W-MIR w sprawie utworzenia funduszu nagród 

dla pracowników biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 W sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 W sprawie pokrycia kosztów transportu paszy dla pogorzelców z gminy Dywity. 

 

 

 

Jan Heichel 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej 

Protokołował: 

Wojciech Ostrzewski 


