Protokół nr 17/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 22 listopada 2016 roku
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes WMIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR,
Mirosław Borowski – Delegat do KRIR, oraz Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta Mackiewicz –
Z-ca Dyrektora biura.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 900 i
trwało do godz. 1500 .
Porządek posiedzenia
1. Organizacja Walnego Zgromadzenia W-MIR
2. Wnioski Rad Powiatowych
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące
Ad 1. W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd omówił przygotowanie V Walnego Zgromadzenia
W-MIR. Ustalono porządek obrad oraz projekty uchwał na V Walne Zgromadzenie W-MIR. Ustalono
także listę zaproszonych gości.
Ad 2. W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami nadesłanymi z Krajowej Rady
Izb Rolniczych:
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim - Podczas posiedzenia Rady W-MIR powiatu gi
życkiego zwrócono się z prośbą o opinię prawną w następującej sprawie: Jakie zmiany prawne nie
sie zmiana statusu miejscowości z wiejskiej na miejską, posiadającą strefę uzdrowiskową? Jaka
może być prowadzona produkcja rolnicza, hodowlana i w jakiej wielkości?- Zarząd polecił przygo
towanie opinii prawnej przez Radców Prawnych W-MIR.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Działdowskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 600zł bę
dących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa kawo
wa) w dniu 29 listopada 2016 r. w Lidzbarku.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 800 zł
będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa
kawowa) w dniu 6 grudnia 2016 r. w Chełmżycy. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków Rady powiatowej W-MIR w powicie iławskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 300 zł będących
w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup upominku okazjonalnego na jubileusz
50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kisielicach. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków Rady powiatowej W-MIR w powicie iławskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wystosowanie
pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o możliwość redukcji populacji
dzika na obszarze Natura 2000 - Jezioro Oświn i Okolice PLB280004, ze względu na wyrządzanie
przez te zwierzęta dużych szkód w uprawach rolniczych położonych wokół rezerwatu.- Zarząd
zapoznał się z wnioskiem, postanowiono wystosować pismo do Regionalnej Dyrekcji ochrony
Środowiska w Olsztynie, a kopię przesłać do wiadomości wnioskodawcy.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim









zwraca się
z wnioskiem o wydatkowanie kwoty 160 zł będących w dyspozycji Rady na organizację
wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie oleckim,
gołdapskim w dniu 21 listopada 2016 oraz kwoty nie przekraczającej 400 zł będącej w dyspozycji
Rady Powiatowej na zakup statuetek pamiątkowych byłym kierownikom ARiMR w Ełku oraz
byłemu kierownikowi PZDR w Ełku – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady
powiatowej W-MIR w powicie ełckim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się
z wnioskiem o wydatkowanie kwoty 160 zł będących w dyspozycji Rady na organizację wspólnego
posiedzenia Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie oleckim, ełckim w dniu 21
listopada 2016 r.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady powiatowej W-MIR w
powicie gołdapskim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się
z wnioskiem o wydatkowanie kwoty 160 zł będących w dyspozycji Rady na organizację
wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie gołdapskim i ełckim
w dniu 21 listopada 2016 r.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady powiatowej
W-MIR w powicie oleckim.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim - Zaproszenie na posiedzenie Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim w dniu 24.11.2016 r. godz.11:00 w Pieckach.- Na
posiedzenie rady oddelegowano Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim - Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie elbląskim w dniu 08.12.2016 r. godz.10:00 w Elbląg.- Na posiedzenie rady
oddelegowano Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.



Ad 3. Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Zaproszenie na posiedzenie nadzwyczajnej komisji ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych
w dniu 14.11.2016 r. w Falentach.- Zarząd zapoznał się.
 Zaproszenie CDR w Krakowie do udziału w konferencji pn. „Wdrażanie innowacyjnych działań
rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych" w dn. 16-18.11.2016
w Dąbrowie Górniczej. - Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
(wnioskodawca poseł J. Sachajko). - Zarząd zapoznał się. Nie wniósł uwag.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (wnioskodawca
poseł J. Sachajko). - Zarząd zapoznał się. Nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie
określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie
podlegają egzekucji (wraz z opinią Pani Karoliny Niedzielskiej). - Zarząd zapoznał się. Nie wniósł
uwag.
 Projekt ustawy Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o Trójstronnej Komisji Dialogu
Społecznego w Rolnictwie (wraz z opinią Pani Kamili Warcaby oraz Pani Karoliny Niedzielskiej) - Zarząd zapoznał się. Nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin. - Zarząd zapoznał się. Nie wniósł
uwag.
 Informacje na temat negocjacji dotyczących aktualizacji umowy Meksyk / UE o wolnym handlu –
do wykorzystania. - Zarząd zapoznał się. Nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu postępowania z

substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami
leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego
i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty
pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. - Zarząd zapoznał się.
Nie wniósł uwag.
 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu prowadzenia dokumentacji związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt - Zarząd
zapoznał się. Nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania
weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. - Zarząd zapoznał się. Nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rejestru zakładów
produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz
wykazów takich zakładów. - Zarząd W-MIR przeanalizował projekt rozporządzenia. Zdaniem
Zarządu W-MIR należałoby w projekcie rozporządzenia wykreślić w § 1 z punktu a rejestr
zakładów obejmującego zakłady będące gospodarstwami, na terenie których dokonuje się uboju
zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny.
 Odpowiedź Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zabezpieczenia w budżecie państwa na 2017
rok środków na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie.- Zarząd W-MIR zapoznał się z
pismem, postanowiono przesłać je wraz z protokołem członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Ad 5. W ostatnim punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 15 z dnia 21 października 2016 r.
 Podjęto uchwały w sprawie pokrycia kosztów organizacji wspólnego posiedzenia Zarządu z
Przewodniczącymi Rad Powiatowych w kwocie 900 zł, z czego wpłaty własne 225 zł, koszt Izby 675
zł.
 Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu koszów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu i Panu Janowi
Heichelowi za przyjazd do Olsztyna w dniu 21.11.2016 r. w celu złożenia zeznań na Komendzie
Miejskiej Policji .
 Podjęto uchwałę w sprawie udziału przedstawicieli W-MIR w zespołach powołanych do
przeprowadzenia inwentaryzacji dzików.
 Omówiono sprawy związane z organizacją Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych, postanowiono wystąpić o patronat marszałka oraz w możliwie najszybszym terminie
spotkać się z przedstawicielami Expo Arena w celu uzgodnienia szczegółów organizacyjnych.
 Podczas posiedzenia Zarząd W-MIR udał się na posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas której
dyskutowano o korekcie budżetu za rok 2016 i planie finansowym na rok 2017. Z posiedzenia
Komisji Budżetowej sporządzono odrębny protokół.
 Naczelny Sąd Administracyjny - Zawiadomienie o posiedzeniu Naczelnego Sądu
Administracyjnego w dniu 08.12.2016 r. godz. 9:30 w Warszawie w sprawie ze skargi kasacyjnej
W-MIR od Wyroku Sądu Administracyjnego w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się w rozprawie
będzie uczestniczyła pani Karolina Niedzielska- Radca prawny W-MIR.
 Pani Karolina Niedzielska Radca Prawny - Pismo z Prośbą o uregulowanie tematu dotyczącego
sposobu świadczenia i wynagradzania usług radców prawnych świadczących pomoc prawną w
Izbie rolniczej.- Zarząd zapoznał się z pismem. Omówił zakres porad prawnych udzielanych przez
Radców W-MIR.

 Expo Mazury S.A - Pismo z prośbą o objęcie patronatem Festiwalu Smaków oraz kiermaszu























cukierniczego Na Słodko, które odbędą się w dniach 22-23.04.2017 w Ostródzie.- Zarząd zapoznał
się z pismem.
Rolnik – Pismo z prośbą o podjęcie działań w kierunku sprawowania nadzoru nad
przedsięwzięciami Burmistrza oraz Rady Miasta i Gminy Olsztynek związanymi ze zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego zmierzającego do uniemożliwienia dotychczasowej działalności
rolniczej w gospodarstwie.- Zarząd zapoznał się z pismem oraz przygotowana opinią prawną w
sprawie. Postanowiono przygotować odpowiedź informującą rolnika o możliwościach prawnych w
sprawie.
Gospodarstwo Rolne i Fermy Drobiu w Dąbrowie - Pismo z prośba o pomoc w sprawie
niekorzystnego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów
położonych obręby Platyny, Warlity, Wigwałd, Gaj, Zawady, Czerwona Woda gmina Olsztynek.- Zarząd zapoznał się z pismem oraz przygotowana opinią prawną w sprawie. Postanowiono
przygotować odpowiedź informującą rolnika o możliwościach prawnych w sprawie.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Informacje z działalności ANR OT w Olsztynie wg stanu na
koniec III kwartału 2016.- Zarząd zapoznał się.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - do wiadomości pismo do Państwa Iwony i Janusza
Machałek z odpowiedzią na pismo w sprawie wyłączenia z umowy dzierżawy działki obręb
Jedzbark gmina Barczewo pow. 0,5601 ha i przekazanie jej Gminie Barczewo na cele rekreacyjnosportowe.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Wszechnica Polska - Informacja o rekrutacji na STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie
szkodami łowieckimi.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Fundacja PROCIBUS - Informacja prasowa: Koronacja Królowej Mleka 2017.- Zarząd zapoznał
się z pismem.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - zaproszenie do udziału w warsztatach pn.
„Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu
wyłonienia partnerów do współpracy w ramach Działania „Współpraca" z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego" realizowanych w ramach Planu Operacyjnego SIR na lata 2016-2017
w dn. 16-17.11.2016 r. w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR
za udział w XXI Sesji Rady Gminy Braniewo w dniu 18.11.2016 r. w Braniewie.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Zaproszenie na posiedzenie Rady Społecznej ANR w dniu
23.11.2016 r. godz. 10:00 w Olsztynie wraz z załącznikami.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,
prezes W_MIR poinformował, ze posiedzenie Rady Społecznej ANR zostało przełożone.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zaproszenie na posiedzenie senackiej komisji rolnictwa w dniu
23.11.2016 r. godz. 12 w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie
oddelegowano.
ARiMR - Zaproszenie na spotkanie z Prezesem ARiMR Danielem Obajtkiem 23.11.2016 godz.
10:00 w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu na spotkanie Zarządu W-MIR
i Delegata do KRIR.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na konferencje "Aktualne
problemy i wyzwania w hodowli owiec i kóz" w dniu 24.11.2016 r. godz. 10:00 w Olsztynie.Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.
Puls Regionu - Zaproszenie na podsumowanie VI edycji konkursu Eko-Sołectwo w dniu
25.11.2016 r. godz. 11:00 w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, do udziału
oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

 PTAK WARSAW EXPO - Zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze CTR 2016 w PTAK





















WARSAW EXPO w dniach 25-27.11.2016 r. - Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu
przedstawicieli W-MIR i rolników na Centralne Targi Rolnicze.
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM - Zaproszenie na uroczystość Wręczenia Dyplomów
Absolwentom 2016 w dniu 26.11.2016 godz. 11:00 w Olsztynie.- Zarząd W- MIR oddelegował
dyrektora biura W-MIR do udziału w uroczystym wręczeniu dyplomów.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na Sesję Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29.11.2016 godz. 11:00 w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę
o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na konferencję "Perspektywa
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - kierunki, trendy, wyzwania, zagrożenia" w dniu
1.12.2016 r. godz. 9:45 w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zarządu W-MIR.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Zaproszenie na seminarium dotyczące realizacji
Programu Wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji
wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju" w dniu
05.12.2016 w Warszawie. - Postanowiono przesłać zapytanie o chęci udziału w seminarium
Przewodniczącym Rad Powiatowych W-MIR.
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki - Zaproszenie konferencja na temat budowy
gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym 7.12.2016 w Warszawie. - Zarząd zapoznał się,
nie oddelegowano nikogo.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych - Zaproszenie na Mazurskie Agro Show
2017 w dniach 11-12.02.2016 r. w Ostródzie. - Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
Centrum Edukacji "manager" - Zaproszenie na kurs "Prowadzenie Produkcji Rolniczej "w terminie
14.01.2017 - 13.05.2017 w Warszawie. - Zarząd zapoznał się.
Litewska Izba Rolnicza- zaproszenie na spotkanie świąteczne. - Zarząd zapoznał się, nie
oddelegowano nikogo.
Jolanta Dąbrowska- prośba o komisyjne dokonanie weryfikacji plantacji rzepaku (szkody
łowieckie). - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono udzielić pisemnej odpowiedzi,
informacji dot. szacowania szkód łowieckich.
Senat RP- zaproszenie na konferencje „ Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest
konieczna?” w dniu 29 listopada 2016 r. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem
oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski- zaproszenie na wręczenie dyplomów ukończenia studiów
( Wydział Bioinżynierii Zwierząt) w dniu 03.12.2016 r. w Olsztynie- Podjęto uchwałę o
oddelegowaniu Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:






rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim i iławskim.
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim

 pokrycia kosztów organizacji wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad
Powiatowych w kwocie 900 zł, z czego wpłaty własne 225 zł, koszt Izby 675 zł w dniu 8 listopada
2016 r.
 zwrotu koszów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu i Panu Janowi Heichelowi za przyjazd do
Olsztyna w dniu 21.11.2016 r. w celu złożenia zeznań na Komendzie Miejskiej Policji .
 udziału przedstawicieli W_MIR w zespołach powołanych do przeprowadzenia inwentaryzacji
dzików.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR za udział w XXI Sesji Rady
Gminy Braniewo w dniu 18.11.2016 r. w Braniewie.
 oddelegowania na spotkanie z Prezesem ARiMR Danielem Obajtkiem 23.11.2016 Zarządu WMIR i Delegata do KRIR.
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na podsumowanie VI edycji
konkursu Eko-Sołectwo w dniu 25.11.2016 r.
 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR i rolników na Centralne Targi Rolnicze CTR 2016 w
PTAK WARSAW EXPO w dniach 25-27.11.2016 r.
 oddelegowania dyrektora biura W-MIR na uroczystość Wręczenia Dyplomów Absolwentom 2016
w dniu 26.11.2016 .
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na Sesję Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w dniu 29.11.2016
 oddelegowania Zarządu W-MIR na konferencję "Perspektywa rozwoju rolnictwa i obszarów
wiejskich - kierunki, trendy, wyzwania, zagrożenia" w dniu 1.12.2016 r.
 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR na konferencje „ Czy
konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna?” w dniu 29 listopada 2016 r. w
Warszawie
 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na wręczenie dyplomów ukończenia studiów
( Wydział Bioinżynierii Zwierząt) w dniu 03.12.2016 r. w Olsztynie

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

