Protokół Nr 13/2018
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 16 listopada 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz - Członkowie Zarządu W-MIR, 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. 9.30,
a zakończyło o godzinie 14.00.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Organizacja XI Walnego Zgromadzeniu W-MIR
2. Wnioski Rad Powiatowych i komisji.
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4. Sprawy bieżące.

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku Zarząd omówił organizację XI Walnego Zgromadzenia
W-MIR 17.12.2018 r., postanowiono przygotować stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji
w rolnictwie (ASF, szkody łowieckie, rekompensaty za odstrzał dzików).
Ponadto ustalono, że XI Walne Zgromadzenie W-MIR zostanie połączone z otwarciem siedziby
W-MIR.
Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych:
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody
dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 450 zł (czterysta pięćdziesiąt zł 00/100)
pozostających w dyspozycji rady na poczet najmu sali. W dniu 15 listopada zaplanowane zostało
posiedzenie rady połączone ze szkoleniem dotyczącym odnawialnych źródeł energii, na które Rada
postanowiła nająć sale. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
możliwość zorganizowania szóstego, wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w dniu 14
grudnia 2018 r. w Chełmżycy. – Zarząd W-MIR wyraził zgodę na organizację szóstego posiedzenia
Rad Powiatowych W-MIR.
- Rada Powiatowa Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca
się z prośbą o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 500 zł (pięćset zł ) na organizację III
edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu
gołdapskiego. Konkurs zostanie ogłoszony 19 listopada 2018, a rozstrzygnięty do końca
grudnia 2018. – Zarząd podjął uchwałę o organizacji konkursu i przeznaczeniu na ten cel
kwoty 500 zł. brutto.
- Pismo Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim - w sprawie problemu wykonywania
prac konserwatorskich na ciekach wodnych melioracji podstawowej na terenie powiatu
nidzickiego. – Zarząd postanowił zwrócić się w sprawie z pismem do Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Planowane posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR:
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- 29.11.2018 roku – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim – Zarząd
zapoznał się z informacją.

Ad. 3 W następnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił pisma z Krajowej Rady Izb
Rolniczych:
 Zaproszenie na posiedzenie komisji problemowej KRIR ds. Nowelizacji Ustawy o Izbach
Rolniczych w dn. 20.11.2018 roku w Warszawie oraz projekty uchwał. – Zarząd zapoznał się
z zaproszeniem, przygotowano uwagi do uchwał w sprawie zasad przeprowadzania wyborów i
przesłano je do KRIR.
 Wystąpienia Zarządu KRIR.- Zarząd zapoznał się z wystąpieniem.
 Program IV Kongresu Polskiego Rolnictwa w 100-lecie odzyskania niepodległości , Rolnictwo
polskie w perspektywie 2035 roku w dn. 01.12.2018 roku w Poznaniu. – Zarząd zapoznał się z
programem
 Do wiadomości W-MIR- informacja o wręczeniu nagrody dla Pani Magdaleny Węgiel za
projekt z zakresu akwakultury pt. Pstrąg Ojcowski oraz zaproszenie Prezesów do udziału w
konferencji pn. "Rolniczka-kultywator tradycji i koło zamachowe rozwoju gospodarstwa".
- Zarząd zapoznał się z informacją.

Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 12 z posiedzenia Zarządu dnia 25.10.2018 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi
W-MIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział w dniu
05.11.2018 r. w Olsztynie na nagraniu audycji z Telewizją Polską SA.
 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu usługi dostępu do platformy InforLex na 2019 r. w
kwocie 4816, 03 zł brutto
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów współorganizacji Warmińsko-Mazurskiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniach 20-21.10.2018 r. w Ostródzie w kwocie 25 618, 01
zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu na Agro na obcasach w dniu
18.10.2018 r. w kwocie 11524, 27 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu warników do kwoty 1000 zł brutto
i wieszaków w kwocie 918 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów kondolencji i wiązanki okolicznościowej
z powodu śmierci mamy Pana Krzysztofa Kazanieckiego – Przewodniczącego Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim w kwocie 270,97 zł brutto oraz w sprawie zwrotu
kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz za udział w uroczystościach pogrzebowych w dniu
31.10.2018 r. w Górnym.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wiązanki okolicznościowej na spotkanie z
hodowcami bydła mlecznego w dniu 14.10.2018 r. w Stawigudzie w kwocie 150 zł brutto.
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 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji przedsięwzięcia „Tradycja i
Rozwój” w dniach 8-9.10.2018 r. w Olsztynie w kwocie 48369,89 w tym koszt W-MIR 11782
zł i koszt KSOW 36587,89 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek
Wojewódzkich w dniu 16.09.2018 r. w kwocie 18623,42 zł brutto ( w tym transport 18130,67)
 Podjęto uchwałę sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa przedstawicieli WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej w komisjach powołanych do oszacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, we których wystąpiły szkody spowodowane
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na konferencję organizowaną przez
MRiRW pn. "Program GOSPOSTRATEG - innowacje na rzecz Planu Wsi” w dniu
28.11.2018 roku w Warszawie.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii
Stankiewicz i Pana Marka Kuźniewskiego –Członków Zarządu W-MIR.
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - odpowiedź na pismo w sprawie
szkód wyrządzonych przez wilki w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu oleckiego i
gołdapskiego.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 ARiMR - Odpowiedź na pismo 4115/10/2018-ARiMR w sprawie ubezpieczenia upraw
rolnych. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – do wiadomości W-MIR-informacja dotycząca
możliwości uzyskania pomocy paszowej w postaci pasz objętościowych w związku z
wystąpieniem suszy w gospodarstwie rolnym. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Prezesowi W-MIR Panu Janowi
Heichelowi, Wiceprezesowi W-MIR Panu Romualdowi Tańskiemu, Członkom Zarządu Pani
Zofii Stankiewicz, Panu Markowi Kuźniewskiemu oraz Delegatowi na Walne Zgromadzenie
W-MIR z pow. kętrzyńskiego Panu Romanowi Kuriacie za udział w spotkaniu w sprawie
trudnej sytuacji producentów trzody chlewnej w związku z wystąpieniem ASF w dniu
30.10.2018 r w Olsztynie
 Wielkopolska Izba Rolnicza - Prośba o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań
zmierzających do rozwiązania dramatycznej sytuacji rolników prowadzących chów trzody
chlewnej w kraju.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wielkopolska Izba Rolnicza - do wiadomości W-MIR - wnioski przyjęte podczas XIV
Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczące zmian szacowania szkód
łowieckich. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" - Zaproszenie na spotkanie
dotyczące projektu SARURE - Save Rural Retail w dniu 14.11.2018 roku w Olsztynie –
W spotkaniu uczestniczyła Pani Jolanta Mackiewicz - Dyrektor biura W-MIR.
 Rolnik z gminy Ostróda - skarga -zażalenie na brak reakcji Koła Łowieckiego "Drwęca" w
związku ze zgłoszeniem żerowania stada saren w uprawach położonych w gminie Ostróda.
- Zarząd W-MIR zapoznał się z pismem, postanowił przekazać skargę do PZŁ, Starostwa
Powiatowego i Lasów Państwowych.
 Rolnicy gminy Giżycko - Do wiadomości WMIR pismo kierowane do Dyrektora KOWR OT
Olsztyn o zaprzestanie wykonywania prac agrotechnicznych tj. orki głębokiej na zasianych
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zbożem gruntach rolnych położonych w miejscowości Kolonia Kozin gm. Giżycko.- Zarząd
zapoznał się z pismem.
Klaster Agroport – List intencyjny. – Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd W-MIR
podpisał nowy list intencyjny.
Puls Regionu – oferta na zamieszczenie życzeń świątecznych.- Zarząd podjął uchwałę o
druku artykułu i życzeń świątecznych w kwocie nie przekraczającej 1230 zł brutto.
W-MODR – informacja o planowanej konferencji nt. Wyzwania dla rolnictwa i obszarów
wiejskich w świetle nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 w dniu 07.12.2018 r. –
Zarząd zapoznał się z informacją.
ARiMR- odpowiedź w sprawie możliwości uzyskania pomocy, gdy rolnik posiada same
trwałe użytki zielone.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi
W-MIR za udział w uroczystej Gali 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu
09.11.02018 roku w Olsztynie.
Urząd Miejski w Barczewie - zaproszenie na uroczyste obchody Narodowego Święta
Niepodległości w dniu 11.11.2018 roku w Barczewie – zaproszenie przekazano Panu
Kazimierzowi Perlik Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
Euractiv - Zaproszenie na debatę ekspercką "Przyszłość WPR: potencjał wzrostu
gospodarczego a zwiększona wydajność rolnictwa" w dniu 19.11.2018 roku w Warszawie.Zarząd zapoznał się z zaproszeniem nie oddelegowano nikogo.
Top Agrar Polska - zaproszenie na III Forum Rolników i Agrobiznesu w dn. 22.11.2018 roku
w Poznaniu – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów
ukończenia studiów absolwentom wydziału Bioinżynierii Zwierząt w dniu 24.11.2018 roku w
Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem nie oddelegował nikogo.
Podczas posiedzenia ustalono termin posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad
Powiatowych W-MIR i komisji na dzień 04.12.2018 r.
Podczas posiedzenia Zarząd W-MIR dyskutował o oświadczeniach rękojmi należytego
prowadzenia gospodarstwa. Ustalono, że należy wypracować jednolite przepisy dot. sposobu
wydawania oświadczeń, postanowiono sprawę poruszyć na wspólnym posiedzeniu Zarządu
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
nidzickim,
organizacji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu
gołdapskiego i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł. brutto,
zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR i Panu Markowi
Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział w dniu 05.11.2018 r. w Olsztynie na
nagraniu audycji z Telewizją Polską SA.,
zakupu usługi dostępu do platformy InforLex na 2019 r. w kwocie 4816, 03 zł brutto,
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 pokrycia kosztów współorganizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w
dniach 20-21.10.2018 r. w Ostródzie w kwocie 25 618, 01 zł brutto,
 pokrycia kosztów transportu na Agro na obcasach w dniu 18.10.2018 r. w kwocie 11524, 27 zł
brutto,
 pokrycia kosztów zakupu warników do kwoty 1000 zł brutto i wieszaków w kwocie 918 zł brutto,
 pokrycia kosztów kondolencji i wiązanki okolicznościowej z powodu śmierci mamy Pana
Krzysztofa Kazanieckiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
gołdapskim w kwocie 270,97 zł brutto oraz w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii
Stankiewicz za udział w uroczystościach pogrzebowych w dniu 31.10.2018 r. w Górnym.
 pokrycia kosztów wiązanki okolicznościowej na spotkanie z hodowcami bydła mlecznego w dniu
14.10.2018 r. w Stawigudzie w kwocie 150 zł brutto,
 pokrycia kosztów organizacji przedsięwzięcia „Tradycja i Rozwój” w dniach 8-9.10.2018 r. w
kwocie 48369,89 w tym koszt W-MIR 11782 zł i koszt KSOW 36587,89 zł brutto,
 pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w dniu
16.09.2018 r. w kwocie 18623,42 zł brutto ( w tym transport 18130,67),
 podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w komisjach powołanych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, we których wystąpiły szkody spowodowane
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz i Pana Marka Kuźniewskiego –Członków Zarządu WMIR na konferencję organizowaną przez MRiRW pn. "Program GOSPOSTRATEG - innowacje
na rzecz Planu Wsi” w dniu 28.11.2018 roku w Warszawie,
 zwrotu kosztów podróży Prezesowi W-MIR Panu Janowi Heichelowi, Wiceprezesowi W-MIR
Panu Romualdowi Tańskiemu, Członkom Zarządu Pani Zofii Stankiewicz, Panu Markowi
Kuźniewskiemu oraz Delegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR z pow. kętrzyńskiego Panu
Romanowi Kuriacie za udział w spotkaniu w sprawie trudnej sytuacji producentów trzody
chlewnej w związku z wystąpieniem ASF w dniu 30.10.2018 r w Olsztynie,
 druku artykułu i życzeń świątecznych w Pulsie Regionu w kwocie nie przekraczającej 1230 zł
brutto.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w uroczystej
Gali 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 09.11.02018 roku w Olsztynie.

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
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