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Protokół nr 3/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych i Komisji 

z dnia 20 lutego 2020 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes  

W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, 

Robert Nowacki - Członek Zarządu W-MIR i Mirosław Borowski – Delegat do KRIR, 

Przewodniczący Rad Powiatowych i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na posiedzeniu 

oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście: 

Łukasz Bartkowski – z-ca dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w 

Olsztynie, Mariusz Jakubowski i Czesław Hołdyński –Przedstawiciele PZŁ w Olsztynie, Lechosław 

Woliński – Przedstawiciel PZŁ w Suwałkach, Przemysław Szkutnik –Przewodniczący Zarządu 

Okręgowego PZŁ w Elblągu, Anna Nikitnik – Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Olsztynie, Bożena Giedz – Kierownik Referatu Podatków Dochodowych i Podatku 

od towarów i usług. 

 

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 

10.00 i trwało do godz. 16.30.  

Wspólne 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 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. 

2. Inwentaryzacja zwierzyny łownej i opiniowanie rocznych planów łowieckich. - Polski Związek 

Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Olsztynie. 

3. Podzielona płatność VAT ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. - Urząd Skarbowy w Olsztynie  

4. Sprawy bieżące. 

        

Ad. 1 W pierwszym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Łukasz Bartkowski - z-ca dyrektora Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Olsztynie, który poinformował zgromadzonych, że w 

ramach płatności obszarowych za rok 2019 zrealizowano 90 % decyzji. W ramach ONW zrealizowano 

86%, w ramach płatności rolnośrodowiskowo - klimatycznych 73%, natomiast w ramach płatności 

rolnośrodowiskowych 66%. Dodał, że termin się wydłuża w przypadku kontroli. Pan Łukasz Bartkowski 

poinformował uczestników posiedzenia, że działanie na modernizację gospodarstw rolnych 2018 zostało 

zakończone i w chwili obecnej są podpisywane umowy, natomiast działania z 2019 r. dobiegają końca. 

Następnie Pan Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR powiedział, że zmieniają się realia, co do 

cen sprzętu i wnioski, które zostały złożone na modernizację często są już nierealne do zrealizowania po 

długim czasie rozpatrywania. Dodał także, że pracownicy Agencji często zadają pytania, które są 

absurdalne w związku z rodzajem sprzętu. Do dyskusji przyłączył się Pan Roman Puchalski –

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim, który potwierdził, że takich absurdów 

jest dużo więcej. Pan Łukasz Bartkowski powiedział, że należy rozmawiać i wyjaśniać wątpliwości, bo 

często rolnik chce kupić maszynę nieadekwatną do posiadanego gospodarstwa. Pan Piotr Miecznikowski 

dodał, że ekspertyzę, która określa rodzaj maszyn posiada ARiMR. Następnie Pan Jan Rochewicz - 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim dodał, że w przypadku, gdy w 

gospodarstwie nie ma produkcji zwierzęcej problemem jest dostanie dofinansowania na ładowarkę i jest 
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prośba o zmianę przepisów, bo ładowarka jest też potrzebna w gospodarstwie gdzie na ma produkcji 

zwierzęcej. 

 Pan Jerzy Salitra poprosił o usprawnienie rozliczenia programów po zakończeniu inwestycji. Dodał 

także, że zmieniły się przepisy dotyczące zadaszeń, teraz nowe przepisy nie wymagają zgłoszenia, 

zapytał, czy zadanie realizujemy zgodnie z umową, czy wg nowych przepisów? Pan Łukasz Bartkowski 

odpowiedział, że nie wie jak to wpłynie na nowe umowy. Pan Jerzy Salitra zapytał także o statystyki 

dotyczące trzody chlewnej, czy zostaną one przesłana do Izby Rolniczej. Pan Łukasz Bartkowski 

powiedział, że w najbliższym tygodniu zostaną one przesłane. Pan Piotr Miecznikowski zapytał o TUZ  

w rolnośrowiskowych, gdzie nie można przekształcić użytków zielonych? Zapytał, czy najistotniejsze nie 

będzie to, co będzie znajdowało się na polu w przyszłym roku. Pan Łukasz Bartkowski powiedział, że 

ostoje, oczka wodne nie mogą być zasypywane, gdy wchodzimy w programy rolnośrodowiskowe. Jeśli 

chodzi o łąki nie będzie problemu, jeśli rolnik przyjdzie do kierownika i złoży na piśmie, że planuje 

przeorać i przywrócić ją do użytku. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad, jako pierwszy głos zabrał Pan Mariusz Jakubowski – 

Przedstawiciel PZŁ w Olsztynie, który powiedział, że jeśli chodzi o procedurę inwentaryzacji zwierzyny i 

opiniowania rocznych planów łowieckich to jest ona taka sama jak w roku ubiegłym. Przypomniał, że 

inwentaryzacja jest prowadzona do 10 marca, a plany łowieckie opiniowane do 23 marca. 

Dodał, że PZŁ jest cały czas w kontakcie z Prezesem i biurem Izby. Poprosił także o kontakty nowych 

przedstawicieli, W-MIR, którzy będą brali udział w opiniowaniu. Pan Mariusz Jakubowski poprosił także 

o udział w inwentaryzacji. Dodał, że w zakresie inwentaryzacji planowane są obserwacje nocne metodą 

noktowizjerów. 

Następnie głos zabrał Pan Przemysław Szkutnik z PZŁ w Elblągu, który dodał, że PZŁ Elbląg również 

współpracuje na tych samych zasadach, co PZŁ Olsztyn oraz poinformował, że nadleśnictwa już realizują 

narady i spotkania w sprawie inwentaryzacji i rocznych planów łowieckich. Współpracę w zakresie 

inwentaryzacji i opiniowania potwierdził także Pan Lechosław Woliński z PZŁ w Suwałkach. Pani Anna 

Nikitnik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dodała, że w nadleśnictwach są spotkania i 

poprosiła o udział przedstawicieli Izby. Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR zapytał, czy 

znane są wykonania planów za rok ubiegły, jeśli chodzi o zwierzynę płową. Dodał także, że koła 

łowieckie nie powiadamiają Ośrodków Doradztwa Rolniczego o szacowaniu szkód. Pan Mariusz 

Jakubowski odpowiadając na pytanie powiedział, że dane dotyczące wykonania będą znane po dokonaniu 

inwentaryzacji i zostaną zawarte w rocznych planach łowieckich. Dodał także, że jeśli chodzi o 

szacowanie to ODR powinny zostać powiadomione, gdyż taki jest obowiązek. W dalszej części głos 

zabrał Pan Czesław Chołdyński z PZŁ w Olsztynie, który powiedział, że roczny plan zawiera wykonanie 

roku poprzedniego. Przedstawiciel z PZŁ w Elblągu dodał, że zwierzyna płowa to ok. 90 % wykonania 

planu. Dodał, że jeśli chodzi o dziki to był plan minimum, ale jest wiele obwodów z wykonaniem ponad 

normy założone w planie. 

Pan Marek Kuźniewski i Pan Romuald Tański poruszyli problem poszukiwania martwych dzików i 

procedur związanych z ich utylizacją. 

Pan Jan Heichel dodał, że specustawa zakłada, że brygady ok 20 osób (np. policja wojsko) mogą 

dokonywać odstrzałów, ale nie jest sprecyzowane jak ma to wyglądać w rzeczywistości. Pan Jan 

Rochewicz poruszył sprawę dzików w miastach.  

Głos w dyskusji zabrał Pan Jerzy Salitra, który dodał, że wkrótce minie 6 lat od pojawienia się wirusa 

ASF, że mówiono, że walka będzie długa i trzeba zmniejszyć populację dzika. Dodał, że szkód 
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wyrządzonych przez dziki jest mniej, ale w miejsce dzika zaczyna wchodzić zwierzyna płowa. Dodał, że 

należy wspólnie działać, bo tych szkód jest coraz więcej. 

Pan Jan Heichel poinformował uczestników posiedzenia, że zmienił się łowczy krajowy. 

Pan Jan Rochewicz zapytał  o problem wilków, które coraz częściej  będą wychodzić po bydło. 

Pan Czesław Hołdyński powiedział, że pewnie tak się stanie i też uważa, że populacja powinna zostać 

uregulowana. 

 

Ad. 3. W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrała pani Bożena Giedz z Urzędu Skarbowego w 

Olsztynie, która przedstawiła prezentację na temat metody płatności podzielonej. Przekazała uczestnikom 

posiedzenia następujące informacje: 

-Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie dotyczące szczególnego sposobu dokonywania 

płatności przy wykorzystaniu rachunku VAT prowadzonego dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych 

prowadzonych przez banki lub imiennych rachunków w SKOK otwartych w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, z tytułu należności udokumentowanych wystawioną fakturą z 

wykazaną kwotą VAT.  

-Mechanizm ten może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz 

innych podatników VAT, czyli do transakcji B2B i wyłącznie w związku z zapłatą za fakturę, na której 

wykazano kwotę VAT. 

-MPP nie dotyczy konsumentów (osób nieprowadzących działalności gospodarczej). Podstawowym 

założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwa 

strumienie, tj.: kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze, która 

trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz kwotę odpowiadającą całości albo 

części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na 

zasadach ogólnych lub jest rozliczana w inny sposób. 

-MPP nie może być zastosowany przy innych, niż przelew, formach rozliczeń bezgotówkowych, np. 

płatności kartami płatniczymi, przekazach, wekslach. Oznacza to, że zapłata kartą płatniczą w sytuacji, w 

której wystąpi obowiązek zapłaty w MPP, będzie oznaczała brak wykonania obowiązku zapłaty w MPP. 

Mechanizm ten stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na 

rzecz innych podatników VAT. 

- MPP obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 r. Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy dla faktur 

powyżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych określonych w załączniku nr 15 

do ustawy o VAT. W przypadku pozostałych transakcji MPP pozostaje dobrowolny 

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest stosowany, gdy faktury 

za transakcje spełniają łącznie następujące warunki: należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość 

brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł, choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług 

wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), sprzedawca i nabywca są podatnikami 

VAT. 

-W przypadku faktur dokumentujących sprzedaż towaru/usługi objętych obowiązkowym MPP na kwotę 

niższą lub równą 15 tys. zł brutto, faktur dokumentujących sprzedaż towarów/usług mieszanych(tj. 

towarów/usług objętych i nieobjętych obowiązkowym MPP) o łącznej wartości niższej lub równej 15 tys. 

zł brutto, rozliczeń w formie potrąceń, o których mowa w art. 498 KC, uregulowań należności 

wynikających z faktury, która dokumentuje transakcje w ramach wykonania umowy o partnerstwie 

publiczno-prawnym. 

- Transakcje poniżej 15 tys. zł brutto, które dotyczą towarów objętych obowiązkowym MPP 

(wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy 

o VAT), podlegają odpowiedzialności solidarnej nabywcy. Od tej odpowiedzialności można się uwolnić 

przez zastosowanie dobrowolnej zapłaty w MPP. 
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-Posiadanie i wykorzystywanie rachunku rozliczeniowego (lub imiennego w SKOK) jest warunkiem 

koniecznym do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Jedynie dla tego typu rachunków otwierany 

jest rachunek VAT, czyli konieczny element, na którym opiera się cały mechanizm. Stąd wprowadzony 

został obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK otwartego w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez podatników, którzy dokonują dostaw towarów lub 

świadczą usługi oraz podatników nabywających towary lub usługi, 

o których mowa w załączniku nr 15. 

- Obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego jest pochodną obowiązku zapłaty w MPP. Oznacza to, 

że jeżeli do danej transakcji ma zastosowanie obowiązkowa płatność 

w MPP, to brak rachunku rozliczeniowego – czy to po stronie nabywcy, czy po stronie sprzedawcy – nie 

jest czynnikiem, który mógłby zwolnić strony transakcji z obowiązku zastosowania MPP. 

- Środki zgromadzone na koncie VAT można wykorzystać na zapłatę:  kwoty odpowiadającej podatkowi 

VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego i 

odsetek za zwłokę od tych należności, podatku VAT z tytułu importu i odsetek za zwłokę od tego podatku, 

podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, zaliczek na te 

podatki, a także odsetek za zwłokę od tych podatków, podatku akcyzowego, przedpłat podatku 

akcyzowego, wpłat dziennych i odsetek za zwłokę od tych płatności,, należności celnych i odsetek za 

zwłokę od tych należności, składek ZUS. 

- Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić się środki finansowe. Wówczas można 

złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek 

rozliczeniowy. Organ podatkowy na podjęcie decyzji ma 60 dni.  

W przypadku zgody wydawane jest postanowienie wysyłane do podatnika. Bank/SKOK prowadzący 

rachunek VAT przedsiębiorcy dostaje informację o wydanym postanowieniu, na podstawie której przelewa 

środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. 

Organ podatkowy może odmówić wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy podatnik posiada zaległości w 

podatku VAT oraz innych podatkach i należnościach (PIT, CIT, akcyza i należności celne) lub gdy zachodzi 

uzasadniona obawa wystąpienia takich zaległości lub że zobowiązania podatkowe nie zostaną wykonane. 

- Rolnik będący podatnikiem VAT czynnym, będzie miał obowiązek wystawić fakturę VAT z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) gdy spełnioną zostaną przesłanki określone 

w ustawie o VAT, aby zastosować MPP w działalności rolniczej, w szczególności sprzedawane produkty 

przez rolnika, będącego czynnym podatnikiem VAT (drugiemu podatnikowi VAT) są na liście produktów i 

usług wrażliwych, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Na tej liście nie znajdziemy 

produktów rolnych. Jednak, jeżeli rolnik (będący czynnym podatnikiem VAT) będzie chciał odsprzedać 

innemu podatnikowi VAT, np. olej z rzepaku, akumulator czy olej napędowy na kwotę powyżej 15 tys. zł 

brutto, to ma obowiązek zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP) przy wystawianiu faktur.  

- Rolnicy (niezależnie czy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, czy rolnicy ryczałtowi) w 

odniesieniu do otrzymanych faktur, dla których występuje obligatoryjny MPP, są obowiązani do dokonania 

zapłaty z wykorzystaniem tego mechanizmu. 

- Wprowadzony od 1 listopada 2019 r. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy 

również rolników, bez względu na ich status w podatku VAT. Zarówno rolnicy zarejestrowani, jako 

podatnicy VAT czynni, jak i rolnicy ryczałtowi są obowiązani do stosowania tego mechanizmu, jeżeli 

spełnione są przesłanki ustawowe wymagające zastosowania podzielonej płatności. Zastosowanie 

mechanizmu podzielonej płatności nie stanowi szczególnego wyzwania dla podmiotu zwolnionego z VAT 

i nie wpływa w żaden sposób na płynność finansową tego podmiotu. Zapłata w MPP wymaga wyłącznie, 

aby płacący posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK-u założony w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, tylko bowiem do tego typu rachunków otwierane są rachunki VAT, 

i tylko wówczas możliwe jest zastosowanie komunikatu przelewu, czyli specjalnego przelewu 

dedykowanego mechanizmowi podzielonej płatności. 

 

Ad. 4 W ostatnim punkcie posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi omówiono sprawy bieżące. 

Pani Anna Bućwiło pracownik biura W-MIR przedstawiła procedury opiniowanie obrotu 

nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
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Przypomniała, że monitorowanie i opiniowanie obrotu ziemią użytkowaną rolniczo stoi na czele 

priorytetowych działań podejmowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą.  

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na 

podstawie wcześniej zawartego w dniu 21 stycznia 2004 r. porozumienia z Agencją Własności Rolnej 

Skarbu Państwa (później Agencja Nieruchomości Rolnych, a teraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 

Przypomniała także, że Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie 

określiły formalne zasady współpracy i po zmianie organizacyjnej z dniem 1 września 2017 r. – 

przekształcenie ANR w KOWR, potwierdziły je w dn. 5 marca 2018 r. zawierając stosowne Porozumienie. 

Dodała, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wydaje opinie na podstawie konsultacji 

przeprowadzonych w terenie z członami Rad Powiatowych z danego terenu  

i Przewodniczącym Rady. W miarę zgłaszanych potrzeb organizowane są spotkania w terenie  

z rolnikami oraz przedstawicielami władz samorządowych oraz KOWR. 

Pani Anna Bućwiło poinformowała uczestników posiedzenia, że Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej wydaje w szczególności opinie z zakresu: 

- rozpoznawanie w terenie zapotrzebowania na powiększenie indywidualnych gospodarstw 

rolnych; 

- wnioskowanie na podstawie podań rolników do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  

o przeprowadzenie przetargów ograniczonych ofert pisemnych; 

- opiniowanie wniosków o przedłużanie umów dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa przez osoby nie spełniające definicji rolnika indywidualnego; 

- dokonywanie uzgodnień w zakresie podziału lub restrukturyzacji nieruchomości rolnych; 

- opiniowanie aktów prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi zarówno  

w obrocie prywatnym, jak i ziemi znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa; 

- opiniowanie przekształceń gruntów rolnych na nierolne oraz leśnych na nieleśne; 

- opiniowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; 

- opiniowanie sprzedaży ziemi cudzoziemcom lub podmiotom z udziałem zagranicznym (100% 

lub większościowym); 

- interwencje w sprawach indywidualnych. 

 

 Pani Anna Bućwiło dodała, że w praktyce opiniowanie odbywa się poprzez organy Izby za pomocą biura 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: 

1. pismo rolnika lub z instytucji wpływa do biura Izby faxem, e-mailem, pocztą lub osobiście jest 

przyniesione (do siedziby w Olsztynie lub do oddziału terenowego),  

2. pracownik pismo rejestruje i przekazuje informację o treści pisma członkom Rady Powiatowej W-

MIR z gminy, której dotyczy pismo oraz do Przewodniczącego danej Rady, 

3. członkowie Rady przekazują swoje uwagi pracownikowi biura, który je przedstawia 

Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR, 

4. pracownik biura spisuje i uzgadnia opinię z Przewodniczącym Rady Powiatowej W-MIR, 

5. opinia przekazywana jest do biura Izby w Olsztynie na papierze firmowy Rady i przedstawiana 

Prezesowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, 

6. Prezes W-MIR wydaje opinię Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, która jest sporządzana na 

papierze firmowym Izby, rejestrowana i wysyłana do wnioskodawcy. 

 

Pani Anan Bućwłio zwróciła też uwagę na to, że KOWR nie podaje nazw podmiotów, których pismo 

dotyczy (imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej lub nazwy podmiotu prawnego). Zaapelował, 

aby w przypadku otrzymania takiej informacji, potraktować ją jako podlegającą ochronie danych 

osobowych. Tak samo jest z innymi szczegółami dotyczącymi np. przedłużania umów dzierżawy lub spraw 

indywidualnych.   

 

Pan Jan Heichel dodał, że należy kwestię dotyczącą podawania działek uregulować . Przypomniał także, że 

w ramach wyłączeń 30 % wielu dzierżawców to uczyniło i jeśli występują o opinie  

o przedłużenie umowy dzierżawy to nie ma z tym problemu. Dodał, że należy podejść inaczej w przypadku 
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osób, które nie wyłączyły 30 %. Pan Jan Heichel poprosił także o czynny udział w opiniowaniu rocznych 

planów łowieckich. 

 

Następnie głos zabrała Pani Jolanta Mackiewicz - Dyrektor biura W-MIR, która przekazała uczestnikom 

posiedzenia informację, że od marca wszyscy członkowie Rad Powiatowych będą otrzymywali biuletyn 

W-MIR w ilości po 5 szt. Pani Dyrektor poprosiła o przekazywanie biuletynu zainteresowanym rolnikom. 

Pani Jolanta Mackiewicz poinformowała uczestników o możliwości zorganizowania w terenie spotkań 

rolników z prawnikami oraz o możliwości skorzystania ze szkolenia organizowanego przez Polskie 

Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Pani Dyrektor biura przypomniała także, że Izba podpisała porozumienie 

z TUW i zaapelowała, aby zapraszać przedstawicieli na posiedzenia rad. Pani Jolanta Mackiewicz dodała 

także, że na wspólne posiedzenia rad można zaprosić pracownika biura Panią Annę Bućwiło, która wyjaśni 

procedury opiniowania obrotu ziemią. 

- 

Pan Piotr Miecznikowski zwrócił się z wnioskami: 

- O wystąpienie do Ministerstwa Finansów, aby z konta Vat można było dokonywać płatności KRUS oraz 

podatek rolny. 

- O wystąpienie, w celu dopisania gryki, jako rośliny w monitoringu suszy. 

 

Po zakończeniu wspólnego posiedzenia Zarząd W-MIR zajął się sprawami bieżącymi 

W pierwszej kolejności  omówił wnioski  napływające z posiedzeń Rad Powiatowych i komisji: 

- Komisja ds. Monitorowania Strat Spowodowanych Niektórymi Warunkami Atmosferycznymi - 

Wniosek o podjęcie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 

Zwracam się z wnioskiem o podjęcie współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, a dokładnie z 

Katedrą Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni znajdującej się na wydziale Kształtowania Środowiska i 

Rolnictwa celem ustalenia, które rośliny objęte monitoringiem suszy rolniczej mają analogiczne 

wymagania wodne, co trawy na łąkach i pastwiskach oraz uprawy gryki zwyczajnej. Opracowane wyniki 

zostaną przekazane do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego celem przyśpieszenia wydania decyzji 

umożliwiającej szacowanie strat w wyżej wymienionych uprawach.  

Członkowie Komisji ds. Monitorowania Strat Spowodowanych Niekorzystnymi Warunkami 

Atmosferycznymi wraz z Przewodniczącym zgłaszają gotowość do wzięcia udziału w spotkaniu z 

pracownikami Katedry Łąkarstwa celem ustalenia szczegółów współpracy. – Zarząd wyraził pozytywne 

stanowisko dotyczące współpracy. W najbliższym czasie zostanie organizowane spotkanie. 

-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.- informacja w w/w sprawie radcy prawnego.- Zarząd postanowił przygotować wniosek o zmianę 

przepisów, aby istniała możliwość kontroli w mniejszych stacjach diagnostycznych. 

- Pani Ewa Kasprowicz – Delegat do Walnego Zgromadzenia W-MIR w powiecie giżyckim – pismo w 

sprawie wsparcia rolnika z gm. Wydminy w związku z wystąpieniem nieszczęśliwego zdarzenia w 

gospodarstwie. - Zarząd W-MIR postanowił rozpoznać temat i w razie konieczności udzielić pomocy 

prawnej. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody 

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 350 zł (trzystu pięćdziesięciu złotych 00/100) 

pozostających w dyspozycji Rady na poczet najmu sali na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 11 lutego 

2020 r. w Szczytnie.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie szczycieńskim. 
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- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z 

prośbą do Zarządu Izby o zaproszenie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa 

Ziejewskiego na posiedzenie RP W-MIR w powiecie bartoszyckim, które odbędzie się o godzinie 10.00, 

dnia 19 lutego 2020 roku w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bartoszycach, ul. 

Kętrzyńska 45A.- Zgodnie z wnioskiem zaproszenie zostało wysłane. 

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

Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 400 zł (czterysta 

złotych) na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów oleckiego, ełckiego i 

gołdapskiego, które odbędzie się w Gołdapi w dniu 2 marca 2020 roku o godzinie 10:00. - Zarząd podjął 

uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim 

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

Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 400 zł (czterysta 

złotych) na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów oleckiego, ełckiego i 

gołdapskiego, które odbędzie się w Gołdapi w dniu 2 marca 2020 roku o godzinie 10:00. - Zarząd podjął 

uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim 

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

Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 400 zł (czterysta 

złotych) na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów oleckiego, ełckiego i 

gołdapskiego, które odbędzie się w Gołdapi w dniu 2 marca 2020 roku o godzinie 10:00. - Zarząd podjął 

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

Zarząd zapoznał się z informacją o planowanych posiedzeniach Rad Powiatowych W-MIR 

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

prośbą do Zarządu o wydatkowanie środków własnych rady w kwocie 300 zł na eliminacje powiatowe 

„Olimpiady wiedzy rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w rolnictwie.” oraz o dofinasowanie 

współorganizacji przez Zarząd Izby ze środków statutowych W-MIR w kwocie 300 zł. - Zarząd podjął 

uchwałę o włączenie się we współorganizację powiatowych eliminacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, 

Ochrony Środowiska i BHP i przeznaczeniu na ten cel kwoty 300 zł w każdym powiecie. 

Planowane posiedzenia Rad Powiatowych: 

- 17.02.2020 r. – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim w Budrach – 

zaproszenie dla Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR, 

- 19.02.2020 r. -posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim w Bartoszycach – 

zaproszenie dla Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR, 

- 23.02.2020 r - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim w Ostródzie, 

- 27.02.2020 r.-  posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim w Płośnicy 

- 27.02.2020 r. - -posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim w Srokowie 

- 28.02.2020 r. - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim w Lidzbarku Warmińskim  

 

1. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

 Pismo w sprawie Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, które odbędzie się w dniach 20-

21.03.2020 r.  - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego i Pana Jerzego 

Salitrę Członków Zarządu oraz Pana Piotra Miecznikowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 Projekt stanowiska KRIR w sprawie zwiększenia kompetencji izb rolniczych wypracowany na 

spotkaniu w biurze KRIR w Warszawie w dniu 23.01.2020.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo w sprawie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, organizowanej przez Związek 

Młodzieży Wiejskiej. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo w sprawie suszy, będące realizacją wniosku zgłoszonego podczas II Posiedzenia KRIR. –

Zarząd zapoznał się z pismem. 



8 

 

 Pisma realizujące wnioski przyjęte przez Krajową Radę Izb Rolniczych na drugim posiedzeniu VI 

kadencji w dniu 2 grudnia 2019 r.: 

- wniosek w sprawie jednoznacznego przyznawania dopłat obszarowych rolnikom faktycznie 

uprawiającym grunty rolne, 

- wniosek o rozwiązanie problemu odbioru odpadowej folii rolniczej. 

-Zarząd zapoznał się z wnioskami. 

 Propozycja współpracy z dwumiesięcznikiem Gospodyni-.  Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Informacja o zaplanowanym posiedzeniu Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich w dniu 

12.03.2020 r. w Warszawie. – Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałę w posiedzeniu będą uczestniczyły: 

Pani Zofia Stankiewicz- Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim oraz Pani 

Ewy Kasprowicz- Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu giżyckiego. 

 

W dalszej części omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr  1 z dnia 16.01.2020 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu roll-up  W-MIR w kwocie 985,84 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu tabliczek i tablicy informacyjnej do biura W-

MIR w kwocie 1648,20 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów kondolencji w kwocie 179,90 i wiązanki w kwocie 150 

zł w związku ze śmiercią mamy Pana Piotra Miecznikowskiego –Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w LGD9 na rok 2020 w kwocie 50 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany  oddelegowaniu przedstawicieli W-MIR do prac w komisji do 

oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których 

wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ( zmiana w załączniku- 

poprzez dodanie Pana Jana Dziadkiewicza do szacowania na terenie Gminy Olsztyn) 

 Konrad Krupiński- prośba o poparcie zastosowania  prawa pierwokupu przez KOWR Stacji 

Hodowli i Unasieniania Zwierząt Spółka z o.o w Bydgoszczy. - Zarząd zapoznał się z pismem, 

postanowił przygotować pismo wspierające i skierować je do KOWR. 

 KOWR – w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w 

Olsztynie prośba o potwierdzenie uczestnictwa.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana 

Jana Heichela- Prezesa W-MIR i Pana Jerzego Salitrę - Członka Zarządu W-MIR. 

 Pismo W-MIR do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – brak odpowiedzi w sprawie zmiany 

wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa .- Zarząd zapoznał się z 

informacją. 

 Rolnik z gm. Kalinowo – pismo do wiadomości W-MIR dotyczące zastrzeżeń rolników w sprawie 

rozstrzygnięcia przetargu ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej gm. 

Kalinowo pow. ełcki, obr Golubie.- Zarząd zapoznał się z informacją, postanowiono przygotować 

odpowiedź wyjaśniającą procedury, zasady udziału w przetargach. 

 KOWR – pisma w sprawie uruchomienia „Platformy Żywnościowej". - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Zarząd Okręgowy PZŁ Olsztyn - pismo do kół łowieckich w sprawie przyjmowania w szeregi kół 

rolników i wydawania im odstrzałów.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach - pismo do kół łowieckich w sprawie przyjmowania w szeregi 

kół rolników i wydawania im odstrzałów.- Zarząd zapoznał się z pismem. 
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 Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu -deklaracja współpracy łowieckich w sprawie przyjmowania w 

szeregi kół rolników i wydawania im odstrzałów. .- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zarząd Okręgowy PZŁ Olsztyn - pismo dotyczące współpracy w zakresie inwentaryzacji oraz 

opiniowania Rocznych Planów Łowieckich na rok 2020/21.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Urząd Marszałkowski - Odpowiedź na pismo L.dz. 211/01/2020-SW w sprawie ilości szkód 

spowodowanych przez łosie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - informacja o wielkości populacji łosia na 

terenie RDLP w Gdańsku.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zarząd Okręgowy PZŁ Olsztyn – do wiadomości W-MIR odpowiedź Zarządu Okręgowego na 

działalność Koła Łowieckiego "Grunwald" wraz z wyjaśnieniami Koła na postawione zarzuty.- 

Zarząd zapoznał się z pismem..  

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - zaproszenie na naradę łowiecką 

poświęcona gospodarce łowieckiej prowadzonej na terenie RDLP Gdańsk w dniu 04.02.2020 w 

Nadleśnictwie Kolbudy – Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Romanowi 

Puchalskiemu –Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 ARiMR - Odpowiedź na pismo L.dz. 209/01/2020-ARiMR dot. poprawiania planu działalności 

ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza - wniosek o zmianę definicji przymrozków wiosennych stosowanej w 

ustawie o ubezpieczeniach upraw.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 PFHBiPM Oddział Olsztyn -  Prośba o ufundowanie pucharów na II Galę Mleczną, która 

odbędzie się w dn. 3 kwietnia 2020 r. w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o ufundowaniu 

pucharów najlepszym hodowcom w kwocie do 3000 zł brutto. 

 W-MODR – PZDR w Działdowie- prośba o dofinansowanie nagród rzeczowych dla uczestników 

eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w 

dniu 20 marca 2020 r. w Lidzbarku. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd postanowił 

włączyć się we współorganizację Olimpiady i przeznaczyć na ten cel kwotę 300 zł brutto. 

 W-MODR – PZDR w Bartoszycach- prośba o dofinansowanie nagród rzeczowych dla uczestników 

eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w 

dniu 27.03.2020 r w Bartoszycach. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd postanowił 

włączyć się we współorganizację Olimpiady i przeznaczyć na ten cel kwotę 300 zł brutto. 

 Agrocom Polska - Zaproszenie na konferencję "Rolnictwo 4.0. Start nowej ery" w dn. 27-

29.01.2020 r. Kamień Śląski.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na konferencję „Możliwości zwiększenia 

powierzchni upraw soi w Polsce" w dn. 05.02.2020 r. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na konferencję „Innowacyjne 

rozwiązania w agrotechnice ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych maszyn rolniczych” w 

dniach 7-8 .02.2020r w Ostródzie.-  Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży 

Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w konferencji w dniach 07-08.02.2020, oraz 

Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR i Panu Jerzemu Salitrze - Członkowi 

Zarządu W-MIR za udział w dniu 08.02.2020 r. 

 Polska Izba Gospodarcza - zaproszenie na Wystawę Maszyn Rolniczych Mazurskie Agro Show 

Ostróda w dn. 08-09. 10.02.2020.- W wystawie uczestniczyli Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR oraz 

Pan Romuald Tański- Wiceprezesowi W-MIR i Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR. 
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 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR 

za udział w sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w dniu 18.02.2020 roku w 

Olsztynie. 

 Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach - zaproszenie na II Charytatywny bal rolnika w dniu 

22.02.2020 r. w Nowej Wsi Małej – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 Poseł na Sejm Zbigniew Babalski - Zaproszenie na konferencję nt "Więcej dla Polski" w dn.  

23 lutego 2020 w Ostródzie. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-

MIR oraz Pana Marka Kuźniewskiego i  Pana Jerzego Salitrę - Członków Zarządu W-MIR 

 Wojewódzki Urząd Pracy – zaproszenie dla Pana Kazimierza Wróblewskiego Przewodniczącego 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim na posiedzenie Rady Rynku Pracy w Olsztynie 

w dniu 26.02.2020 roku. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu na posiedzenie Rady Rynku Pracy 

Pana Kazimierza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

kętrzyńskim. 

 Wojewódzki Urząd Pracy – zaproszenie  na posiedzenie Rady Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 

26.02.2020 roku –  Na posiedzenie zgłoszono Pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu W-

MIR oddelegowanego wcześniejszą uchwałą do pracy w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy. 

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Zaproszenie na konferencję  

„Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu" w dniu 05.03.2020 r.  w 

Puławach. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Krzysztofa Kazanieckiego – 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim i Pana Jana kamińskiego- 

Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie ełckim. 

 InConventus Group - Zaproszenie na V Narodowy Dzień Mlecznej Farmy w dniu 15.05.2020 roku 

w miejscowości Głubczyce woj. opolskie – Zarząd zapoznał się zaproszeniem, informacja została 

umieszczona na stronie internetowej W-MIR. 

 Zarząd WMIR postanowił przygotować pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o 

włączenie gryki do listy roślin będących w systemie monitoringu suszy rolniczej.  

 Ustalono termin III Walnego Zgromadzenia na dzień 16.03.2020 r. 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

 Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 

 Rozdysponowanie środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim 

 Współorganizacji Olimpiady wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie. Na 

współorganizację przeznaczono 300 zł na powiat. 

 Oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego i Pana Jerzego Salitrę Członków Zarządu oraz Pana 

Piotra Miecznikowskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na  Europejskie Forum Rolnicze w 

Jasionce, które odbędzie się w dniach 20-21.03.2020 r.   

 Pokrycia kosztów zakupu roll-upów  z logo  W-MIR w kwocie 985,84 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu tabliczek i tablicy informacyjnej do biura W-MIR w kwocie 1648,20 zł 

brutto. 

 Pokrycia kosztów kondolencji w kwocie 179,90 i wiązanki w kwocie 150 zł w związku ze śmiercią 

mamy Pana Piotra Miecznikowskiego –Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W-MIR. 
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 Pokrycia składki członkowskiej w Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego 

Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD9 na rok 2020 w kwocie 50 zł. 

 Zmiany Uchwały Nr 108/2020 r w sprawie oddelegowania przedstawicieli W-MIR do prac w 

komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w 

których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi ( zmiana w 

załączniku- poprzez dodanie Pana Jana Dziadkiewicza do szacowania na terenie Gminy Olsztyn) 

 Oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR i Pana Jerzego Salitrę - Członka Zarządu W-

MIR. W skład Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym KOWR w Olsztynie 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Romanowi Puchalskiemu –Przewodniczącemu Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie elbląskim. na naradę łowiecką poświęcona gospodarce łowieckiej prowadzonej 

na terenie RDLP Gdańsk w dniu 04.02.2020 w Nadleśnictwie Kolbudy 

 Ufundowania pucharów najlepszym hodowcom w kwocie do 3000 zł brutto podczas uroczystej gali 

w dniu 03.04.2020 r. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR w dniach 07-08.02.2020, 

oraz Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR i Panu Jerzemu Salitrze - Członkowi 

Zarządu W-MIR w dniu 08.02.2020 r. za udział w konferencji „Innowacyjne rozwiązania w 

agrotechnice ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych maszyn rolniczych”, która odbyła się  

w dniach 7-8 .02.2020r w Ostródzie podczas Wystawy Maszyn Mazurskie Agro Show. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w sesji Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w dniu 18.02.2020 roku w Olsztynie. 

 Oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR oraz Pana Marka Kuźniewskiego i Pana 

Jerzego Salitrę - Członków Zarządu W-MIR na konferencję nt „Więcej dla Polski" w dn.  

23 lutego 2020 w Ostródzie 

 Oddelegowania Pana Kazimierza Wróblewskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie kętrzyńskim na posiedzenie Rady Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 26.02.2020 roku  

 Oddelegowania Pana Krzysztofa Kazanieckiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR 

 w powiecie gołdapskim i Pana Jana Kamińskiego- Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR  

 powiecie ełckim na konferencję „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się  

klimatu" w dniu 05.03.2020 r.  w Puławach. 

 

 

Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                       Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

              

 


