Protokół Nr 1/2018
Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 12 stycznia 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski – Członkowie Zarządu W-MIR, Pan Mirosław
Borowski - Delegat W-MIR do KRIR 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. 10.30, a zakończyło
o godzinie 15.00.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
2. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych:
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4. Sprawy bieżące.
Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR omówił organizacje WarmińskoMazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.
- Zapoznano się z pismem z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie objęcia patronatem
honorowym III Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w dn. 10-11.02.18 w Ostródzie
- Podjęto uchwałę w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz
organizacji transportu zbiorowego dla przedstawicieli W-MIR na Wystawę.
- Podjęto uchwałę w sprawie transportu owiec i kóz na Wystawę. Przeznaczono na ten cel kwotę 1200 zł
brutto
- Ponadto Zarząd W-MIR podjął decyzję w sprawie druku zaproszeń, zamówienia gadżetów z logo W-MIR,
zakupu pucharów dla nagrodzonych hodowców zwierząt oraz zamówienia usługi cateringowej. Koszty ww.
usług zostaną określone odrębną uchwałą.
- Omówiono organizację podczas wystawy konferencji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt.
„Aktualnej sytuacji w rolnictwie”
Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad
Powiatowych
Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim z dnia
20 grudnia 2017 r.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą o zorganizowanie spotkania z
wszystkimi przewodniczącymi rad powiatowych, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewódzkim
Lekarzem Weterynarii, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, oraz Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Środowiska w kwestii dot. tuczu nakładczego. – Zarząd W-MIR wyjaśnił, że temat poruszony
przez Radę Powiatową W-MIR był szeroko omówiony przez VIII Walne Zgromadzenia W-MIR, które
wyraziło swoje zdanie w ww. sprawie. Ponadto Zarząd W-MIR wyjaśnił, że niespełna miesiąc temu
zostało zorganizowane spotkanie rolników z Ministrem i była możliwość przedstawienia Panu
Ministrowi interesujących rolników tematów
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu
W-MIR o wystosowanie pisma do MRiRW w sprawie uruchomienia środków finansowych na budowę

ogrodzeń dla gospodarstw, które leżą poza obszarami objętymi ASF. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem,
postanowiono przygotować wystąpienie do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim zwróciła się z zapytaniem o możliwość przystąpienia
do Klastra. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem i zgodnie z opinią radcy prawnego wyjaśnił, że Rada
Powiatowa nie może być członkiem Klastra. To Izba jako podmiot posiadający osobowość prawną może
być stroną umów i porozumień w zakresie swojej statutowej i ustawowej działalności. Rada powiatowa
jest organem Izby i nie ma odrębnej osobowości prawnej. Nie może być podmiotem praw i obowiązków
bo nie mają zdolności prawnej. Stroną umowy może być tylko podmiot który ma osobowość prawną albo
co najmniej zdolność prawną, a rada powiatowa takowej nie posiada.
Następnie zapoznano się z informacją o planowanych posiedzeniach Rad Powiatowych W-MIR
- 18.01.2018 r. – Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim w Barcianach
- 23.01.2018 r. – Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim w Olsztynie
Ad. 3 W kolejnym punkcie omówiono pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Odpowiedź na pismo skierowane do Ministra Środowiska w sprawie budowy zbiorników retencyjnych
w Polsce. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź na wnioski Zarządu KRIR o całkowitą depopulacje dzików przy udziale wojska. – Zarząd
zapoznał się z pismem, kopię postanowiono przesłać z protokołem.
 Odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek z X posiedzenia KRIR ws. dostarczania paliw rolnikom.
– Zarząd zapoznał się z pismem.
 Opinia Zarządu KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Zaproszenie do udziału konferencji nt. "Polskie rolnictwo dziś i perspektywa jego rozwoju" w dniu
20.01.2018 roku godz. 13.30 w Poznaniu oraz odwiedzin stoiska KRIR oraz WIR podczas
Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra-Premiery 2018 w dn. 18-21.01.2018 roku. – Zarząd
zapoznał się z pismem. Nie oddelegowano nikogo.
 Zaproszenie na szkolenie dotyczące obsługi aplikacji e-Wniosek, które odbędzie się 11 stycznia br. w
Parzniewie. – Zarząd zapoznał się z pismem. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy W-MIR.
 Przemyślenia Copa-Cogeca nt. prawa UE w zakresie zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.
Copa i Cogeca zaprasza do przesyłania komentarzy, zwłaszcza tych dotyczących paragrafu „Główne
elementy w ustawodawstwie", do dnia 11 stycznia 2018 r. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Opinia Zarządu KRIR do dokumentu pn. Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2018 r. (Annual
Growth Survey 2018). – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", która
obędzie się 20-21 marca 2018 r. w Krzyżowej. – Zarząd zapoznał się z pismem. Nie oddelegowano
nikogo.
 Pismo w sprawie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci rolników. - Zarząd zapoznał się z
pismem. Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji z KRIR wypoczynku zimowego w Białym
Dunajcu w dniach 23.01-01.02.
 Oferta KOWR dot. udziału w stoisku narodowym oraz misji handlowej w Meksyku. – Zarząd zapoznał
się z pismem.
Ad. 4 W kolejnym punkcie omówiono sprawy bieżące

 Zarząd W-MIR zapoznał się z ofertą TVP 3 Olsztyn na realizację audycji telewizyjnej.
 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu programów office do biura w Olsztynie w kwocie 6918,75
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów składki członkowskiej za I półrocze w WarmińskoMazurskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 300 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu licencji Inforlex za kwotę 4816,03 zł brutto.
 Udzielono pełnomocnictwa Pani Jolancie Mackiewicz - Dyrektorowi Biura W-MIR związanego z
podpisaniem umowy z Energa na lokal przy ul. Towarowej 1.
 Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - Prośba o zgłoszenie przedstawicieli WMIR do prac
w komisjach powiatowych oraz potwierdzenie udziału dotychczasowego przedstawiciela w pracach
Komisji Wojewódzkiej lub przedstawienie nowej kandydatury.- Zarząd W-MIR podjął uchwałę o
oddelegowaniu członków Rad Powiatowych W-MIR, w skład komisji wojewódzkiej oddelegował Pana
Romualda Tańskiego, podjęto stosowną uchwałę.
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - prośba o pomoc rozpropagowaniu wśród hodowców zwierząt
ulotki dotyczącej niewłaściwego podawania antybiotyków dla zwierząt gospodarskich. - Zarząd
zapoznał się, informacja została umieszczona na stronie internetowej W-MIR.
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – zawiadomienie o stwierdzeniu wystąpienia szóstego
i siódmego przypadku – gm. Kalinowo, powiat ełcki, oraz ósmego – gm. Górowo Iławeckie, powiat
bartoszycki,i 9, 10 w gm. Górowo Iławeckie i Płoskinia ASF u dzików na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego. - Zarząd zapoznał się z informacja, postanowiono przygotować pismo do
Wojewody o powoływanie w skład Powiatowych Zespołów Zarzadzania Kryzysowego w związku z
zagrożeniem występowania ASF przedstawicieli W-MIR.
 Poseł na Sejm Gosiewski Jerzy Antoni – odpowiedź na wniosek W-MIR w sprawie likwidacji RDOŚ. Zarząd zapoznał się z pismem.
 Poseł na Sejm Małecki Jerzy Wojciech - odpowiedź na wniosek W-MIR w sprawie likwidacji RDOŚ. Zarząd zapoznał się z pismem.
 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - Przyznanie refundacji kosztów poniesionych w
związku z realizacją operacji "Kierunek Rozwój". - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za
udział w spotkaniu organizacyjnym w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych w dniu 09.01.18 roku w Olsztynie.
 Top Agrar Polska - Zaproszenie na seminarium uprawowe w dniu 11.01.2018 r. w Wąbrzeźnie.Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
 Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - zaproszenie na spotkanie Zespołu ds. analiz szans
i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku
w województwie warmińsko-mazurskim w dn. 15 stycznia 2018 w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z
zaproszeniem, w spotkaniu będzie uczestniczył Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR, który jest
oddelegowany z ramienia Izby w skład zespołu.
 W-MODR – Spotkanie dotyczące zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę Pana
Zdzisława Kamińskiego w dniu 19.01.18 w W-MODR Olsztyn oraz podziękowanie za wieloletnią
współpracę. - Zarząd oddelegował Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR, podjęto uchwałę o zakupie
upominku okolicznościowego do kwoty 200 zł.
 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wrócikowie - Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w dniu 22.01.2018 roku w Wrócikowie.- Na
posiedzenie oddelegowano Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.
 Katedra Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu- zaproszenie do udziału w
konferencji 5-7 czerwca 2017 r. –Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.

 Zaproszenie do współpracy przy organizacji workshop China Homelife.- Zarząd zapoznał się z
zaproszeniem.
 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/2015 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w sprawie uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach,
szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i
płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania
Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz organizacji transportu
zbiorowego dla przedstawicieli W-MIR na Wystawę.
 transportu owiec i kóz na Wystawę. Przeznaczono na ten cel kwotę 1200 zł brutto
 współorganizacji z KRIR wypoczynku zimowego w Białym Dunajcu w dniach 23.01-01.02.
 zakupu programów office do biura w Olsztynie w kwocie 6918,75
 sprawie pokrycia kosztów składki członkowskiej za I półrocze w Warmińsko-Mazurskiej Organizacji
Turystycznej w kwocie 300 zł brutto.
 zakupu licencji Inforlex za kwotę 4816,03 zł brutto.
 oddelegowaniu członków Rad Powiatowych W-MIR do udziału w pracach komisji powiatowych do
oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej, w których
wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz oddelegowaniu Pana
Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR w skład komisji wojewódzkiej.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu
organizacyjnym w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu 09.01.18
roku w Olsztynie
 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na spotkanie dotyczące zakończenia pracy
zawodowej i przejścia na emeryturę Pana Zdzisława Kamińskiego w dniu 19.01.18 w W-MODR Olsztyn
oraz zakupie upominku okolicznościowego do kwoty 200 zł.
 Oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w dniu 22.01.2018 roku w Wrócikowie
 zmiany Uchwały Nr 113/2015 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie uczestnictwa
przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu
wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie,
jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.
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