Protokół nr 14/2018
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącymi Rad
Powiatowych i Komisji
z dnia 04 grudnia 2018 roku
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR,
Krzysztof Wiśniewski - 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 Dyrektora ARiMR Oddziału Regionalnego w Olsztynie, Ludwik Bartoszewicz Warmińsko-Mazurski Lekarz Weterynarii, Małgorzata Micińska - Wąsik – Z-ca Dyrektora WarmińskoMazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Patrycja Rozumowicz i Aneta Staranowicz
– Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.30 i
trwało do godz. 16.20.
Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Informacja na temat płatności realizowanych przez ARiMR oraz aktualnego stanu obsługi wniosków
obszarowych
i
naborze
wniosków
na
działania
w
ramach
PROW
2014-2020,
ze szczególnym uwzględnieniem pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych suszą
i gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Olsztynie.
2. Obrót ziemią i opiniowanie oświadczeń o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej:
prezentacja Radca Prawny W-MIR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
3. Informacja na temat działań podejmowanych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk
afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Olsztynie.
4. Plany szkoleniowe Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rok 2019.
5. Sprawy bieżące.

Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Łukasz Bartkowski – Z-ca Dyrektora
ARIMR w Olsztynie. Przedstawił on informacje o bieżących działaniach Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w związku z realizacją płatności. Poinformował zgromadzonych, że zaliczki za
płatności bezpośrednie zostały wypłacone w 97 %, na dzień posiedzenia wydano 14 % decyzji, 65 %
decyzji ONW i około 30% decyzji rolnośrodowiskowych. Pan Łukasz Bartkowski przekazał także
informację, że skończył się dla Polski limit pomocy de minimis. W chwili obecnej ARIMR zajmuje się
płatnościami związanymi z klęską suszy, bioasekuracją. Trwa wydawanie decyzji. Pan Piotr
Miecznikowski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim zapytał o formę
wydawania decyzji- czy będzie to decyzja papierowa?
Pan Łukasz Bartkowski odpowiedział, że małe gospodarstwa nie otrzymują decyzji, tylko
większe. Pan Marek Kuźniewski –Członek Zarządu W-MIR zapytał jak wygląda dofinansowanie
sprzedaży trzody do ceny rynkowej? Pan Witold Socha- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie iławskim zapytał czy rolnicy otrzymają średnioroczny stan, który trzeba dołączyć do wniosku o
akcyzę? Pan Krzysztof Wiśniewski – Członek Zarządu W-MIR zapytał, dlaczego rolnik, który miał
powyżej 30 % strat, nie otrzymał decyzji, jaki jest termin wydawania decyzji? Pan Łukasz Bartkowski
odpowiedział, że jeśli rolnik nie dostał zaliczki to na pewno był wytypowany do kontroli na miejscu. Pan
Krzysztof Wiśniewski kontynuował, że sprawa dotyczy rolnika, który złożył wniosek 1 października i
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dostał decyzję po 45 dniach, ale środków jeszcze nie otrzymał. Pan Zbigniew Ziejewski –
Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim dodał, że wszystko opiera się o
pomoc de minimis, rolnik, który ma trzodę, materiał siewny i chce skorzystać z tej pomocy nie może z
niej skorzystać, bo nie starcza pieniędzy. Zadał pytanie, czy takich działań nie powinno się wyciągać z
pomocy de minimis.? Powiedział także, że należy takie sprawy monitować. Pan Jan Heichel – Prezes WMIR dodał, że jeśli są szkody powyżej 30 % to one nie wchodzą w pomoc de minimis. Pan Zbigniew
Ziejewski dodał, że należy wystosować wniosek o zwiększenie pomocy de minimis w przypadkach
klęskowych. Pan Łukasz Bartkowski odpowiedział, że nie przewiduje możliwości, żeby nie zapłacić
rolnikom za suszę. Pan Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR zapytał czy ARIMR dostała
informację, co będzie objęte ONW? Pan Bartkowski odpowiedział, że taka informacja nie dotarła, dodał
tylko, że będzie 6 stref i związana z tym różnica w płatności.
Pan Zbigniew Ziejewski zapytał, kto konsultuje mapy ONW. Pan Jan Heichel wyjaśnił, że Izba
Rolnicza również dostała do zaopiniowania i jest to koło 1000 stron, z czego 200 stron dotyczy
województwa warmińsko-mazurskiego. W skali kraju jest to około 0,5 mln hektarów, dodał także, że
wszyscy przewodniczący dostali do zaopiniowania obszary ONW. Pan Mirosław Borowski poinformował
zgromadzonych, że KRIR 9.11 wystąpiło w sprawie de minimis do Ministra i otrzymała odpowiedź o
staraniach w związku ze zwiększeniem pomocy de minimis.
Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Patrycja Rozumowicz - Przedstawiciel
KOWR. Przedstawiła stan zagospodarowania gruntów w województwie warmińsko- mazurskim, według
stanu na 31.10.2018 r. KOWR posiada 144 057 ha nieruchomości na terenie woj. warmińskomazurskiego. Jest to IV względem wielkości zasób w kraju. Powierzchnia gruntów pozostająca w
dzierżawie to 116 906 ha na terenie całego województwa. Powierzchnia gruntów pozostających do
rozdysponowania stanowi 19216 ha na terenie województwa. W 2018 r. OT w Olsztynie wydzierżawił do
31.10.2018 r. 3525 ha, przeprowadzono 439 przetargów na dzierżawę. W 2018 r. KOWR w Olsztynie
sprzedał 187 ha, przeprowadzono 1013 przetargów na sprzedaż, w tym 69 ha w trybie przetargów
ograniczonych licytacyjnych (110 przetargów) i 479 ha w trybie przetargów nieograniczonych ( 903
przetargi). Pani Patrycja Rozumowicz przekazała informację, że w przetargach ofertowych wygrywa
zazwyczaj osoba, która ma bardzo dobrze wypełnioną ofertę i nie zawiera ona błędów. Pan Zbigniew
Ziejewski zapytał, gdzie najczęściej są błędy? Pani Patrycja Rozumowicz poinformowała, że w
powierzchniach. Pan Mirosław Borowski zapytał, po jakim czasie odbywają się przetargi ofertowe? Pani
Patrycja Rozumowicz poinformowała, że 2 tygodnie od wywieszenia ogłoszenia. Pan Zbigniew Ziejewski
zaapelował o procedury, które umożliwią poprawienie wniosku, aby były możliwości uzupełnienia bez
straty punktu. Pan Romuald Tański- Wiceprezes W-MIR zapytał, co się dzieje w przypadku, gdy kończy
się umowa dzierżawy przed terminem zbioru, a nie planuje się przedłużyć terminu? Pani Patrycja
Rozumowicz odpowiedziała, ze jeśli produkcja jest w toku to bez dokumentów.
Następnie Pani Karolina Niedzielska Radca W-MIR przedstawiła uczestnikom posiedzenia
prezentację dotyczącą przepisów prawnych w związku z nabywaniem gruntów rolnych.
Pan Zbigniew Ziejewski dodał, że maleją kompetencje Izby, bo w nowym projekcie ustawy Izba
została wykluczona z opiniowania sprzedaży.
Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR zwrócił się do uczestników posiedzenia i powiedział, że należy
unormować zasady wydawania rękojmi, poprosił Panią Annę Bućwiło – pracownika W-MIR o
przedstawienie projektu uchwały. Pani Anna Bućwiło przekazała, że w projekcie uchwały został
umieszczony zapis, że opiniowanie odbywa się zgodnie z procedurą KOWR zaproponowano, że do 5 ha
opinię wyda biuro terenowe po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR, w
całym województwie upoważniony jest Prezes i Wiceprezes, a Przewodniczący Rad Powiatowych WMIR na terenie swojego powiatu. Ustalono także, że każda opinia wydawana powinna zostać
zarejestrowana w biurze W-MIR.
Wszyscy Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR byli zgodni, co do zaproponowanej przez Zarząd
W-MIR uchwały.
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Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Warmińsko-Mazurski Lekarz Weterynarii przedstawił
sytuację związaną z wystąpieniem ASF na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Poinformował
uczestników spotkania, że w powiatach kętrzyńskim, bartoszyckim i węgorzewskim utrzymane są strefy.
Najwięcej przypadków wirusa u dzików stwierdza się w powiatach braniewskim, bartoszyckim i
kętrzyńskim. Pojedyncze przypadki są rejestrowane na terenach wschodnich. Pan Ludwik Bartoszewicz
poinformował Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR, że zmieniło się rozporządzenie i jest
zmieniony obszar, za który można płacić za odstrzelone maciory. W tej chwili rekompensaty płaci się w
odległości do 100 km od terenów, które są objęte jakimkolwiek ograniczeniem. Za odstrzeloną loszkę
płaci się 650 zł. Do chwili obecnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego stwierdzono 14
ognisk u świń, na odszkodowania, utylizację i dezynfekcję wydano ponad 4 mln zł. Zostało
zlikwidowanych ponad 500 sztuk trzody chlewnej. W chwili obecnej inspekcja weterynaryjna
przygotowuje się do rozstawiania ok. 10000 zapachowych odstraszaczy. Nowe przypadki ASF są
rejestrowane prawie codziennie. Pan Romuald Tański zapytał, czy na terenie gminy Dźwierzuty są
chłodnie. Pan Ludwik Bartoszewicz odpowiedział, że ogólnie jest 158 chłodni na terenie województwa.
Dodał także, że Kanadyjczycy w ostatnim czasie zażądali, żeby na ich rynek trafiało tylko mięso spoza
stref. Podjęto decyzję, że rynek ten jest ważny i w niektórych ubojniach zrezygnowano z uboju zwierząt z
czerwonej strefy.
Ad. 4 W następnym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Małgorzata Micińska- Wąsik –Z-ca
dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, która przedstawiła
plany szkoleniowe W-MODR na 2019 r. Przekazała informację, że ustalono 5 priorytetów, na bazie
których ośrodek będzie opierał działalność w roku 2019 i są to:
- upowszechnianie wiedzy o ptasiej grypie, ASF i bioasekuracja
- wsparcie wspólnej polityki rolnej
- transfer wiedzy
-upowszechnianie wiedzy na temat zdrowej żywności
- zmiany klimatyczne (ochrona wód, gleb i powietrza).
Poinformowała, że Ośrodek wygrał 2 konkursy i zacznie w styczniu szkolenia - 34 z zakresu cross
compliance i 19 - z zakresu nowoczesnych technologii w uprawie zbóż. W roku bieżącym 7.12 odbędzie
się konferencja na temat Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2021-2027 i 12.12 - konferencja zarządzanie
wodą w rolnictwie. Pani Małgorzata Micińska - Wąsik zachęciła wszystkich do przekazania informacji w
terenie oraz do zainstalowania mobilnej aplikacji ODR Olsztyn, która na bieżąco informuje o działaniach
W-MODR. Pan Jan Heichel zapytał o podnoszenie cennika usług, dla rolnika jest to dużo? Pan Robert
Nowacki wyraził swój niepokój odnośnie funkcjonowania ODR. Powiedział, że jeśli ODR ma dalej
działać to należy płacić pracownikom godziwe wynagrodzenia. Pan Marek Kuźniewski dodał, że należy
się zastanowić czy ODR są potrzebne. Pani Micińska Wasik poinformowała, że Ośrodek stara się
pozyskiwać pieniądze z projektów, ponadto jest obietnica podwyższenia płac.
Ad. 5 W ostatnim punkcie wspólnego posiedzenia omówiono sprawy bieżące:
- Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR poinformował o nowej ustawie o kołach gospodyń wiejskich. Dodał, że
koła, które chcą wyjść ze struktur mogą się rejestrować w BP ARiMR.
- Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR podziękował wszystkim za zaangażowanie podczas szacowania strat
suszowych, poinformował Przewodniczących, że na wypłaty rekompensat dla członków przeznaczono
kwotę prawie 100 tys. zł.
- Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR poinformował, że wstępnie na 28 lipca zaplanowano wybory do Izb
Rolniczych, poprosił o zastanowienie się nad wyborem składów komisji.
- Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR powiedział, że rozważa, aby pracownicy W-MIR wykonywali plany
nawozowe.
-Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR przedstawił także sytuację związaną z szacowaniem start.
- Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR przekazał Przewodniczącym, że rolnicy maja problem z uzyskaniem
kredytów w związku z brakiem ubezpieczenia uprawy na dzień 01.04.2018 r.
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- Pan Zbigniew Ziejewski zaapelował, żeby zacząć mówić o tym, co się dzieje w grupach producenckich, o
przeprowadzanych kontrolach. Dodał, że należy doprowadzić do odrębnego spotkania z ARiMR w
sprawie grup.
- Pan Mirosław Borowski odpowiedział o działaniach podejmowanych przez KRIR i spotkaniach Copy
Cogeca.
- Pan Zbigniew Ziejewski zaapelował, żeby bronić równość europejską w polityce rolnej.
Po zakończeniu posiedzenia z przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i komisji Zarząd omówił
aktualne sprawy. W pierwszej kolejności omówił wnioski napływające z Rad Powiatowych i Komisji:
- Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 600 zł (wynajem sali i serwis
kawowy) na organizację wspólnego posiedzenia Rad W-MIR z powiatów: piskiego, giżyckiego,
mrągowskiego. Wspólne posiedzenie Rad W-MIR odbędzie się dnia 03 grudnia 2018 r. w sali
konferencyjnej Hotelu nad Pisą, ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz o godz. 10.30. – Zarząd podjął uchwałę o
rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim
- Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 700 zł (wynajem sali i serwis
kawowy) na organizację wspólnego posiedzenia Rad W-MIR z powiatów: piskiego, giżyckiego,
mrągowskiego. Wspólne posiedzenie Rad W-MIR odbędzie się dnia 03 grudnia 2018 r. w sali
konferencyjnej Hotelu nad Pisą, ul. Ratuszowa 13, 12-200 Pisz o godz. 10.30. – Zarząd podjął uchwałę o
rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim
- Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 290 zł (wynajem sali i serwis
kawowy) na organizację wspólnego posiedzenia Rad W-MIR z powiatów: piskiego, mrągowskiego,
szczycieńskiego i olsztyńskiego. Wspólne posiedzenie Rad W-MIR odbędzie się dnia 11 grudnia 2018 r.
w sali weselnej- Wola Muntowska 11, 11-700 Mrągowo. Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody
dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 600 zł ( sześćset zł 00/100 ) pozostających w dyspozycji
rady na poczet najmu sali i serwisu kawowego. W dniu 3 grudnia 2018 r. zaplanowane zostało wspólne
posiedzenie rad powiatowych powiatów: mrągowskiego, giżyckiego, piskiego, które odbędzie się w Piszu.
Pieniądze zostaną przeznaczone na współudział organizacyjny. – Zarząd podjął uchwałę o
rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim.
- Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w dniu
28 listopada 2018 r. - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do
Zarządu W-MIR o możliwość przeznaczenie kwoty 1100 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
współorganizację wspólnego posiedzenia rad powiatowych W-MIR w powiecie: nowomiejskim, iławskim,
działdowskim, nidzickim (wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 14 grudnia 2018 r. w Chełmżycy. –
Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim
- Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim w dniu
28 listopada 2018 r. - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim zwraca się z prośbą do Zarządu
W-MIR o możliwość przeznaczenie kwoty 1000 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
współorganizację wspólnego posiedzenia rad powiatowych W-MIR w powiecie: iławskim, działdowskim,
nowomiejskim, nidzickim (wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 14 grudnia 2018 r. w Chełmżycy. –
Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim.
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- Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim w dniu
28 listopada 2018 r. - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się z prośbą do Zarządu
W-MIR o możliwość przeznaczenie kwoty 1300 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
współorganizację wspólnego posiedzenia rad powiatowych W-MIR w powiecie: działdowskim, iławskim,
nowomiejskim, nidzickim (wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 14 grudnia 2018 r. w Chełmżycy–
Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim.
-Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 1300 zł ( tysiąc trzysta złotych 00/100 ) pozostających w
dyspozycji rady na poczet najmu sali na wspólne posiedzenie czterech rad powiatowych W-MIR, które
odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w Woli Montowskiej w gminie Mrągowo. -Zarząd podjął uchwałę
o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim.
-Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody
dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 700 zł ( siedemset złotych 00/100 ) pozostających w
dyspozycji rady na poczet najmu sali na wspólne posiedzenie czterech rad powiatowych W-MIR, które
odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. w Woli Montowskiej w gminie Mrągowo. - Zarząd podjął uchwałę
o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania kwoty 800 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
wynajęcie sali + serwis kawowy na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w Elblągu w dniu 11.12.2018r.
-Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania kwoty 800 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
wynajęcie sali + serwis kawowy na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w Braniewie w dniu
19.12.2018r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
braniewskim
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania kwoty 1500 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
wynajęcie sali + serwis kawowy na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR wraz z pracownikami PZDR
w Ostródzie w dniu 28.12.2018r.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie ostródzkim.
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z prośbą
do Zarządu Izby o dofinansowanie do kwoty 500,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową
działalność Rady na wynajem sali na wspólne posiedzenia Rady W-MIR w dniu 14-grudnia 2018 roku w
Lidzbarku Warmińskim. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie lidzbarskim.
- 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 wynajem sali na wspólne posiedzenia Rady W-MIR w dniu 14-grudnia 2018 roku w
Lidzbarku Warmińskim. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie bartoszyckim.
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- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie do kwoty 500,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową
działalność Rady na wynajem sali na wspólne posiedzenia Rady W-MIR w dniu 14-grudnia 2018 roku w
Lidzbarku Warmińskim. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie kętrzyńskim.
-Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody
dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 600 zł ( sześćset zł 00/100 ) pozostających w dyspozycji
rady na poczet najmu sali. W dniu 14 grudnia zaplanowane zostało wspólne posiedzenie rad powiatowych
w Chełmżycy koło Iławy. Ww. środki zostaną przeznaczone na współudział organizacyjny wspólnego
posiedzenia. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
nidzkim.
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o przeznaczenie kwoty nie przekraczającej 1300 zł na
organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych w powiatach mrągowskim, szczycieńskim,
olsztyńskim i piskim, które odbędzie się w dniu 11.12.2018 roku w Woli Muntowskiej Zarząd podjął
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
Wniosek Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Zarządu W-MIR - Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej
składa wniosek o możliwość organizacji posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 13
grudnia 2018 r. w Olsztynie,
w składzie poszerzonym o wszystkie panie – członkinie rad powiatowych W-MR oraz zwrot kosztów
dojazdu dla ww. osób. Podczas posiedzenia zostaną omówione kwestie dotyczące gospodarstw
opiekuńczych, świadczeń z KRUS oraz podsumowana zostanie operacja „Tradycja i Rozwój”. – Zarząd
podjął uchwałę o organizacji posiedzenia i zwrotu kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych W-MIR
zaproszonych na posiedzenie Komisji.
Planowane posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR:
- 14.12.2018 roku – wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiatu iławskiego,
działdowskiego, nowomiejskiego i nidzickiego w miejscowości Chełmżyca gm. Susz - Zarząd zapoznał się
z informacją.
W dalszej części Zarząd omówił pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pismo w sprawie spotkania w Brukseli w dniu 13.12.2018 r. w celu zamanifestowania postulatów
silnego budżetu przyszłej WPR i wyrównania dopłat bezpośrednich. – Zarząd podjął uchwałę o
oddelegowaniu Pana Krzysztofa Wiśniewskiego – Członka Zarządu W-MIR, Pana Matusza Dudziak –
Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MNIR w powiecie mrągowskim i Pana Andrzeja Łowczaka –
Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu elbląskiego.
Na końcu posiedzenia omówiono sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 13 z dnia 16.11.2018 r.
 Omówiono propozycje nagród rocznych dla pracowników W-MIR – Zarząd podjął uchwałę w
sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia funduszu nagród i w sprawie przyznania nagrody
dyrektorowi biura W-MIR.
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 Urząd Marszałkowski – przyznanie refundacji poniesionych kosztów w ramach działania Planu
Działania KSOW na lata 2014-2020 tytuł operacji: "Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów
wiejskich".- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Urząd Marszałkowski - przyznanie refundacji kosztów w ramach Planu Działania KSOW na lata
2014-2020 -tytuł operacji "Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - wyjazd studyjny".- Zarząd zapoznał się z
pismem.
 W-MODR - Odpowiedź dotycząca sprawdzenia i ewentualnej korekty protokołów szacowania strat
spowodowanych wystąpieniem suszy w gm. Dobre Miasto.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Rolnicy z gm. Olecko - do wiadomości WMIR pismo do MRiRW w sprawie pracy komisji
suszowej w gminie Olecko.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Rolnik z gm. – pismo w sprawie zmiany oprocentowania kredytu klęskowego.- Zarząd zapoznał się
z pismem.
 Opinia radcy prawnego dot. zmiany oprocentowania kredytu klęskowego.- Zarząd zapoznał się z
opinią.
 KOWR – do wiadomości WMIR odpowiedź na petycje okolicznych rolników obr Kozin gm.
Giżycko. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wielkopolska Izba Rolnicza - wystąpienie WIR do MRiRW prośba udzielenia wyjaśnień w zakresie
wątpliwości powstałych w związku z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.Zarząd zapoznał się z pismem.
 Starosta Lidzbarski - Prośba o wskazanie kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w
Lidzbarku Warmińskim. - Zarząd przekazał pismo Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie
lidzbarskim.
 Starostwo Powiatowe w Iławie - Prośba o wskazanie kandydata do składu Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Iławie. - Zarząd przekazał pismo Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim.
 KOWR – zaproszenie na IV posiedzenie Rady Społecznej w dniu 10.12.2018 roku w Olsztynie.Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, zgodnie z wcześniejszą uchwałą w posiedzeniu będzie
uczestniczył Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR i Pan Krzysztof Wiśniewski – Członek Zarządu WMIR.
 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na I sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego VI
kadencji w dn. 23.11.2018 roku w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie
uczestniczył.
 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na Sesję Sejmiku w dniu 04.12.218 roku.- Zarząd zapoznał się
z zaproszeniem nikt nie uczestniczył.
 MRiRW - Zaproszenie na Konferencję Naukową z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Polski "1918-2018. Stulecie przemian polskiej wsi" w dniu 30.11.2018 roku podczas
Międzynarodowych Targów Poznańskich - w konferencji uczestniczyli Pani Zofia Stankiewicz, Pani
Jolanta Mackiewicz, Pan Marek Kuźniewski, Pan Krzysztof Wiśniewski, Pan Jerzy Brzozowski oraz
pracownik biura WMIR,
 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na spotkanie poświęcone prezentacji wyników badań
turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim w dniu 07.12.2018 roku w Olsztynie. –
Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu na spotkanie Pani Urszuli Gajewskiej – Członka Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
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 W-MODR - Konferencja nt. Wyzwania dla rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle nowej
perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. w dniu 07.12.2018 r w Olsztynie – Zarząd podjął
uchwałę o oddelegowaniu na konferencję przedstawicieli W- MIR- Piotra Miecznikowskiego,
Wojciecha Szypulskiego, Antoniego Nikla, Marka Kuźniewskiego, Krzysztofa Kozanieckiego,
Matusza Dudziak, Jana Heichela, Zofii Stankiewicz, Agaty Tyc, Romualda Tańskiego i Zbigniewa
Ziejewskiego.
 W-MODR - zaproszenie na seminarium pt. "Woda a rolnictwo-aktualne zagadnienia związane z
korzystaniem z wody" w dniu 12.12.2018 roku w Olsztynie. - Postanowiono, że w seminarium
będzie uczestniczył pracownik biura W-MIR.
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - zaproszenie na konferencję pn. "Czy taki
wilk straszny, jak go malują?" w dniu 13.12.18 roku w Ełku oraz w dniu 14.12.18 roku w Olsztynie
– Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu na konferencję w dniu 13.12.2018 r. Przedstawicieli
W-MIR - Roberta Nowackiego, Krzysztofa Krzywickiego, Jana Kamińskiego, Wiesławę Raczyło,
Krzysztofa Kazanieckiego, w dniu 14.12.2018 r.- Konrada Dyl i Jana Heichela.
 W-MROT - zaproszenie na Walne Zebranie Członków W- M ROT - 18.12.2018 r. Olsztyn. Zarząd podjął uchwałę o Oddelegowania do udziału w Walnym Zebraniu członków Pani Urszuli
Gajewskiej - Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
 Polski Związek łowiecki Zarząd Okręgowy w Olsztynie – zaproszenie na szkolenie łowczych kół
łowieckich 10.12.2018 r. w Olsztynie. - Zarząd W-MIR podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana
Jana Heichela Prezesa W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół
rolniczych w Dobrocinie i Karolewie, w kwocie łącznej nie przekraczającej 4000 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie oświadczenia o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej.
 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu nagrody rzeczowej do kwoty 400 zł dla pracownika biura WMIR w związku z jego przejściem na emeryturę.

Na posiedzenie podjęto uchwały w sprawie:
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim.
 Rozdysponowanie środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.
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 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
 Organizacji posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dn. 13.12.2018 r. i zwrotu
kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych W-MIR zaproszonych na posiedzenie Komisji.
 Oddelegowania Pana Krzysztofa Wiśniewskiego – Członka Zarządu W-MIR, Pana Mateusza
Dudziak – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim i Pana Andrzeja
Łowczaka- Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu elbląskiego na spotkanie do
Brukseli w dniu 13.12. 2018 r. w celu zamanifestowania postulatów silnego budżetu przyszłej WPR
i wyrównania dopłat bezpośrednich.
 Zmiany uchwały NR 940/2018 w sprawie utworzenia funduszu nagród.
 Przyznania nagrody dyrektorowi biura W-MIR.
 Oddelegowania Pani Urszuli Gajewskiej – Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim
na spotkanie poświęcone prezentacji wyników badań turystycznych w województwie warmińskomazurskim w dniu 07.12.2018 r. w Olsztynie.
 Oddelegowania przedstawicieli W-MIR – Jana Heichela, Zofii Stankiewicz, Piotra
Miecznikowskiego, Wojciecha Szypulskiego, Antoniego Nikla, Marka Kuźniewskiego, Krzysztofa
Kazanieckiego, Mateusza Dudziak, Agaty Tyc, Romualda Tańskiego i Zbigniewa Ziejewskiego na
konferencję nt. Wyzwania dla rolnictwa i obszarów wiejskich w świetle nowej perspektywy
finansowej UE na lata 2021-2027 w dniu 07.12.2018 r. w Olsztynie.
 Oddelegowania na konferencje pn. Czy taki wilk straszny, jak go malują” w dniu 13.12.2018 r. w
Ełk przedstawicieli W-MIR – Roberta Nowackiego, Krzysztofa Krzywickiego, Jana Kamińskiego,
Wiesławy Raczyło, Krzysztofa Kazanieckiego w dniu 14.12.2018 r. – Konrada Dyl i Jana Heichela
 Oddelegowania i upoważnienia do udziału w Walnym Zebraniu Członków W-M ROT w dniu
18.12.2018 r. w Olsztynie Pani Urszuli Gajewskiej – Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
elbląskim.
 Oddelegowania Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR na szkolenie łowczych kół łowieckich
10.12.2018 r. w Olsztynie.
 Przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół rolniczych w Dobrocinie i Karolewie
 Oświadczenia o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej.
 zakupu
nagrody
rzeczowej
do
kwoty
400
zł
dla
pracownika
biura
W-MIR w związku z jego przejściem na emeryturę.

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
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