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Protokół Nr  6/2019 

Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 6 maja 2019  roku 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz – Członkowie Zarządu W-MIR, oraz Jolanta Mackiewicz 

Dyrektor biura Izby.  

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie 

Zarządu odbyło się w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 9.30, a zakończyło  

o godzinie 12.00.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Wnioski z Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Komisji. 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 w pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami otrzymanymi z Rad 

Powiatowych W-MIR 

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

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie do kwoty 650,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową  

działalność Rady  na dyplomy z podziękowaniami za współpracę dla przedstawicieli instytucji  otoczenia 

rolnictwa w powiecie kętrzyńskim oraz na wynajem sali na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR  w dniu 

22 maja 2019 roku. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie kętrzyńskim. 

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

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie do kwoty 500,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową  

działalność Rady  na statuetki i dyplomy z podziękowaniami za współpracę dla przedstawicieli instytucji  

otoczenia rolnictwa w powiecie bartoszyckim oraz wynajem sali na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR 

w dniu 27 maja 2019 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie bartoszyckim. 

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

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie do kwoty 250,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową  

działalność Rady  na statuetki z podziękowaniami za współpracę dla przedstawicieli instytucji  otoczenia 

rolnictwa w powiecie lidzbarskim do wręczenia na posiedzeniu Rady W-MIR w dniu 17 maja 2019 roku. - 

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

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady 

Izb Rolniczych:    

 Zaproszenie na  posiedzenie zespołu ds. Debaty Publicznej (temat tzw. ustawy odorowej) dnia 

13.05.2019 r. – Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana M. Kuźniewskiego, B. Lewalskiego. 

Oddelegowanym przysługuje zwrot kosztów dojazdu. Panu Markowi Kuźniewskiemu do Warszawy, 

Panu Bartłomiejowi Lewalskiemu  do Nidzicy. 

 Pismo w sprawie sporządzenia list uprawnionych do udziału w wyborach.- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 



2 

 

 Prośba o wytypowanie dwóch producentów, którzy mają problemy z rozwojem produkcji zwierzęcej i 

są blokowani przez mieszkańców czy wójtów. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu na spotkanie 

Pana Zbigniewa Rećko - Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim. 

 Informacja o szkoleniu nt „Wdrażania programu Azotanowego”. - Zarząd zapoznał się z informacją, 

ze względu na brak zainteresowanych nikogo nie oddelegował. 

 Propozycja od związku hodowców PolskaCzerwona.pl w sprawie żywności wysokiej jakości. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Wystąpienia KRIR ws. inwentaryzacji zwierzyny i rocznych planów odstrzału zwierzyny wraz z 

odpowiedzią resortu środowiska w przedmiotowej sprawie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wystąpienia KRIR ws. zmiany modelu polskiego łowiectwa skierowane do Prezesa Rady Ministrów 

wraz z odpowiedzią resortu środowiska w przedmiotowej sprawie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

  

Ad. 3  W ostatnim punkcie Zarząd omówił sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokoły nr  4 z dnia 05.04.2019 r. i nr 5 z dnia 08.04.2019 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Mirosława Borowskiego – Delegata W-MIR do 

KRIR na konferencję w dniu 06.05.2019 r.pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji 

polityki rolnej państwa”. 

 Omówiono organizację XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniach 20-21 maja 2019 r. 

 W-MODR, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Giżycku- prośba o współfinansowanie 

Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. - Zarząd 

podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację Powiatowych Olimpiad Wiedzy Rolniczej, 

Ochrony Środowiska  i BHP w Rolnictwie i przeznaczeniu kwoty 300 zł na powiat. 

 Umowa o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Zagroda”.- Zarząd zapoznał się z 

umową, podjął uchwałę o podpisaniu umowy. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Odpowiedź na pismo w sprawie procedur w zakresie uboju 

bydła z konieczności. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przesłać je wnioskodawcy.  

 IUNG - oferta szkoleniowa „Tydzień otwartych drzwi” w dniach 27- 31 maja 2019 r. - Zarząd 

zapoznał się z ofertą. 

 Porozumienie o współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin. - Zarząd podjął 

decyzje o kontynuacji  współpracy.  

 Do wiadomości  W-MIR pismo skierowane do KOWR w sprawie przetargu ofert pisemnych z dnia 

29 marca 2019 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Kolno, obręb 

Kolno. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo rolnika w sprawie szacowania szkód łowieckich na terenie OHZ. - Zarząd zapoznał się z 

pismem, postanowiono przygotować stosowne pismo do Nadleśnictwa i do wiadomości RDLP  

w Białymstoku. 

 Poseł na Sejm RP Iwona Arent -  podziękowanie za zaproszenie na wspólne posiedzenie Zarządu  

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych oraz wspólne posiedzenie wszystkich członków Rad 

Powiatowych W-MIR. - Zarząd zapoznał się z podziękowaniami. 

 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej - pozytywne rozpatrzenie sprawozdania końcowego 

Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Zespół Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie- zaproszenie na VIII 

Ogólnopolski Międzynarodowy Konkurs „Smaki Wsi” w dniu 24 maja 2019 r. w Karolewie. – 

Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR. 
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 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - zaproszenie na Święto Uniwersytetu w dniu 01.06.2019 r. w 

Olsztynie. -  Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie – decyzja w sprawie wykonywania 

czynności zabronionych w stosunku do bobra na terenie gminy Kozłowo, obręb Zalesie, Zaborowo 

i Pielgrzymowo. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – prośba o informacje o podjętych 

czynnościach wyjaśniających odnośnie zarzutów skierowanych wobec rolnika z gminy Lubomino.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono przygotować odpowiedź z informacją, że Izba 

Rolnicza nie jest stroną w sprawie.  

 KRUS – odpowiedź na pismo w sprawie podjęcia działań, które umożliwiłyby wprowadzenie 

regulacji prawnych o ustanowienie zastępstwa w pracy rolnika na wypadek niezdolności do pracy.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – do wiadomości W-MIR odpowiedź na pismo 

Wójta Gminy Janowo dot. niedrożności rzeki Jagarzewki. - Zarząd zapoznał się z pismem.  

 Rolnik z gm. Prostki – do wiadomości W-MIR informacja dotycząca dewastacji nabrzeża w strefie 

obszaru chronionego krajobrazu jezior Orzyskich. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnik z gm. Prostki – do wiadomości W-MIR w sprawie ustalenia, czy grunty należące do rolnika 

z gm. Ełk są obecnie dzierżawione na umowę ustną . - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 W-MODR - Prośba o poparcie inicjatywy pozyskania terenów niezbędnych do powołania Centrum 

Wystawowo-Szkoleniowego w Tomaszkowie, gm. Stawiguda. -  Zarząd zapoznał się z pismem. 

Wystosowano pismo udzielające wsparcia. 

 InConventus – prośba o pomoc w zorganizowaniu transportu dla hodowców bydła mlecznego oraz 

informowanie ich o wydarzeniu „IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy”, która odbędzie się w dniu 

06.09.2019 roku na terenie kombinatu Rolniczego w Kietrzu. - Zarząd zapoznał się z pismem, 

postanowiono informacje umieścić na stronie internetowej W-MIR. 

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - raport okresowy z realizacji Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w latach 2016-

2017. - Zarząd zapoznał się z raportem. 

 KOWR - Zaproszenie do uczestnictwa Ogólnopolskiego Konkursu "Rolnik Farmer Roku". - Zarząd 

zapoznał się z pismem. Postawiono informację umieścić na stronie internetowej W-MIR. 

 BNP Paribas  - zaproszenie na spotkanie z BNP Paribas Food&Agro w dn. 16.04.2019 roku w 

Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR 

za udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiej w dniu 24.04.2019 roku w 

Olsztynie.  

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu  – Członkowi 

Zarządu W-MIR za udział w zebraniu właścicieli lokali w dniu 24.4.2019 r. w Olsztynie. Pan Marek 

Kuźniewski przedstawił informację z zebrania oraz przekazał informację o inwestycjach 

planowanych  przez Wspólnotę Lokalową lokalu na Lubelskiej 43 A  m.in. wymiana pionów 

ciepłowniczych, remont dachu. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR 

za udział w XI Wiosennych Targach Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach" w dniach 27-

28.04.2019 roku w Olsztynie – uczestniczył Prezes Jan Heichel 
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 Urząd Gminy Racławice - zaproszenie na uroczystość Wybory Chłopa Roku 2019 w Racławicach 

w dniu 28.04.2019 roku u podnóża kopca Kościuszki w Janowiczkach. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR 

za udział  w VI sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30.04.2019 w 

Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR 

za udział w uroczystościach  z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej w dn. 30.04.2019 

roku w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR 

za udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100-lecie 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 03.05.2019 roku w Wieliczkach oraz o pokryciu 

kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie do 150 zł. 

 Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie  Zaproszenie na święto ulicy Moniuszki w dniu 

05.05.2019 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki – zaproszenie na warmińsko-mazurską konferencję rolną pt. „Rola 

Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” w dniu 09.05.2019 roku w 

Olsztynie. - W konferencji będzie uczestniczył Zarząd W-MIR. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu, 

bez zwrotu kosztów podróży. 

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Olsztynie - zaproszenie na XVI posiedzenie Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy w Olsztynie w dn. 09.05.2019 roku w Olsztynie – zgodnie z wcześniej podjętą 

uchwałą zgłoszono Członka Zarządu Marka Kuźniewskiego. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zaproszenie na piknik Poznaj Dobrą Żywność w dniu  

11 maja 2019 roku na terenie Toru Wyścigów Konnych-Śłużewiec Warszawa.- Zarząd zapoznał się 

z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 Instytut Zootechniki - zaproszenie na wystawę ras rodzinnych odbywającą się w ramach XXIX 

Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniach 17-19.05.2019 roku Poznań. - Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

 Oddelegowania Pana Mirosława Borowskiego – Delegata W-MIR do KRIR na konferencję w dniu 

06.05.2019 r.pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa’ 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego, Bartłomieja Lewalskiego na  posiedzenie zespołu ds. 

Debaty Publicznej (temat tzw. ustawy odorowej) dnia 13.05.2019 r Oddelegowanym przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu. Panu Markowi Kuźniewskiemu do Warszawy, Panu Bartłomiejowi Lewalskiemu  do 

Nidzicy. 

 Oddelegowania Pana Zbigniewa Rećko - Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim na 

spotkanie w dniu 08 maja 2019 r. w Warszawie w sprawie problemów z rozwojem produkcji 

zwierzęcej. 
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 Współorganizacji Powiatowych Olimpiad Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska  i BHP w Rolnictwie 

i przeznaczeniu kwoty 300 zł na powiat. 

 podpisania umowy o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Zagroda” 

 Oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR. na VIII Ogólnopolski 

Międzynarodowy Konkurs „ Smaki Wsi” w dniu 24 maja 2019 r. w Karolewie. 

 Oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na Święto Uniwersytetu w dniu 01.06.2019 r. w 

Olsztynie. 

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

Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiej w dniu 24.04.2019 roku w Olsztynie.  

 Zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu  – Członkowi Zarządu W-MIR za udział w 

zebraniu właścicieli lokali w dniu 24.4.2019r. w Olsztynie.  

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w XI Wiosennych 

Targach Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach" w dniach 27-28.04.2019 roku w Olsztynie – 

uczestniczył Prezes Jan Heichel. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30.04.2019 w Olsztynie. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w uroczystościach  z 

okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej w dn. 30.04.2019 roku w Olsztynie. 

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

odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100-lecie Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości w dniu 03.05.2019 roku w Wieliczkach oraz o pokryciu kosztów zakupu wiązanki 

okolicznościowej w kwocie do 150 zł. 

 Oddelegowania Zarządu W-MIR na warmińsko-mazurską konferencję rolną pt. „Rola Izb Rolniczych 

w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” w dniu 09.05.2019 roku w Olsztynie (bez kosztów 

podróży). 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


