Protokół Nr 4/2018
Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 9 kwietnia 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski, Zofia Stankiewicz – Członkowie Zarządu W-MIR,
Pan Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.
Ponadto w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli zaproszeni goście przedstawiciele Związków Hodowców
Zwierząt, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Expo Mazury.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Podsumowanie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
Podsumowanie IX Walnego Zgromadzenia W-MIR
Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych:
Pisma w sprawie ASF
Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Sprawy bieżące.

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR przywitał zaproszonych
gości. Powiedział, ze dzisiejsze spotkanie ma na celu podsumowanie Warmińsko – Mazurskiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych i jednocześnie zastanowienie się nad realizacją kolejnych edycji w październiku,
poczynając od października roku bieżącego. W roku bieżącym targi zaplanowano na 20-21.10.2018 r. Pan
Jan Heichel powiedział, że trzeba się zastanowić, czy jesteśmy w stanie zorganizować kolejną Wystawę.
Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Bielewska z Expo Mazury, która podziękowała za współpracę przy
organizacji Wystawy w lutym, poinformowała zgromadzonych o podpisanym porozumieniu z Polską Izba
Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych na realizację edycji jesiennej. Dodała, że jest ogromne
zainteresowanie i edycja jesienna ma skupiać podmioty związane z usługami dla zwierząt. Następnie głos
zabrał Pan Damian Godziński – Dyrektor Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Olsztynie, który poinformował zgromadzonych, że próbuje pozyskać dotację celową na zakup
infrastruktury do przeprowadzenia Wystawy nie tylko wojewódzkiej, ale także krajowej, wtedy znacznie
zmniejszą się koszty jej organizacji. Dodał, ze przed wakacjami powinna być decyzja Ministerstwa.
Następnie Pan Zdzisław Szewczak – Dyrektor biura Warmińsko- Mazurskiego Związku Hodowców Bydła
Mlecznego podziękował Prezesowi Izby i pracownikom za zaangażowanie w organizację Wystawy.
Podziękował także przedstawicielom Expo Mazury. Jeśli chodzi o organizację kolejnej Wystawy w roku
bieżącym w tej chwili Związek nie posiada środków, włączenie się będzie możliwe po pozyskaniu
sponsorów. Odniósł się także do organizacji Wystawy Krajowej, powiedział, że jest to duże
przedsięwzięcie i należałoby już zacząć organizację od zawiązania komitetu organizacyjnego. Następnie
Pan Marek Kowalczyk ze Związku Hodowców Bydła Mięsnego powiedział, że związek również nie
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posiada środków i tylko w przypadku niezorganizowania innej Wystawy środki mogą być wykorzystane na
edycję jesienną. Pan Bronisław Żelanis ze Związku Hodowców Owiec i Kóz powiedział również, że
związek nie posiada środków, a Pani Ewa Zyskowska ze Związku Hodowców Trzody Chlewnej przekazała
informację, ze w maju będzie decyzja, czy Związek ma środki na Wystawę. Następnie głos zabrał Pan
Jarosław Sarnowski – Dyrektor departamentu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich powiedział, że
Pan Marszałek włączy się w organizację na poziomie wystawy lutowej. Na posiedzeniu ustalono, że
Związki Hodowców przygotują kosztorys związany z ich udziałem w Wystawie. Postanowiono też na
kolejne spotkanie zaprosić firmy branżowe, związane z hodowlą zwierząt, które mogą wesprzeć
organizację Wystawy finansowo.
Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd podsumował IX Walne Zgromadzenie W-MIR:
 Poseł na Sejm Mirosław Pampuch – podziękowanie za zaproszenie: Zarząd zapoznał się z
podziękowaniem za zaproszenie.
Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami z IX Walnego Zgromadzenia W-MIR:
 Wyjaśnić czy na gruntach wyłączonych z obwodu łowieckiego przez właściciela istnieje możliwość
utworzenia prywatnego obwodu łowieckiego i jaka będzie najmniejsza powierzchnia obwodu
prywatnego?- Zarząd postanowił przygotować pismo do Ministerstwa Środowiska.
 Zawnioskować o zmianę zapisów w zakresie poruszania się maszynami ponad gabarytowymi po
drogach publicznych o szerokości od 3,0 m bez pilota. - Zarząd wyjaśnił, ze pisma w tej sprawie były
już niejednokrotnie przesyłane do Ministerstwa, postanowiono odszukać korespondencję i ponowić
wniosek.
 Interwencja odnośnie Ustawy o biopaliwach. - Zarząd polecił radcy prawnemu przeanalizować
przepisy unijne w tej kwestii.
 Wystąpić do ustawodawcy o zmianę zapisów art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Umożliwić rolnikom prowadzenie dalszej działalności rolniczej w przypadku otrzymania
emerytury/renty wzorem osób ubezpieczonych w ZUS. - Zarząd postanowił przygotować wystąpienie
i wysłać je do KRIR.
 W związku ze szkodami jakie wystąpiły w roku 2017 są rolnicy, którzy zgłosili szkody
w swoim gospodarstwie i mają oszacowane protokoły przez ODR. Do dnia dzisiejszego nie byli objęci
żadną
pomocą.
W
związku
z
tym
wnioskuję
o
zwrócenie
się
o uruchomienie pomocy dla tych gospodarstw takiej, jak przed 31.08.2017 r. – Zarząd poleciła
przeanalizować korespondencje w tej sprawie i odpowiedź Ministerstwa przesłać wnioskodawcy.
 Zmienić zapisy dotyczące ochrony bobra: Znieść okres ochronny na bobra na wałach. Wprowadzić
rekompensatę dla myśliwych za odstrzał bobra.- Zarząd postanowił przygotować pismo w sprawie
zaliczenia bobra do zwierząt czasowo pozyskiwanych oraz zniesieniu ochrony na wałach.
 Podjąć działania w zakresie zmian przepisów dotyczących możliwości udrażniania cieków wodnych
bez uzyskania zgody RDOŚ, na działkach prywatnych udrażnia właściciel, a w szczególności kanałach
i rzekach (Lasy Państwowe).- Postanowiono przygotować wystąpienie do Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi.
 Wystąpić do MRiRW o sporządzenie w formie tabelarycznej, procentowej wysokości sankcji za
poszczególne uchybienia w ramach płatności obszarowej, w tym zazielenienie oraz płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne i ekologiczne. - Postanowiono przygotować pismo do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
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Wprowadzić rekompensatę w wysokości średniej ceny rynkowej dla sprzedanej trzody chlewnej w
strefie czerwonej ze środków przeznaczonych na walkę z ASF.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem,
wyjaśnił, ze na IX Walnym Zgromadzeniu przyjęte zostało stanowisko, w którym zawarto postulaty
zgłaszane podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad
Powiatowych:
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie mrągowskim zwraca się
do Zarządu Izby o wyrażenie zgody dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 500 zł
(pięćset złotych 00/100) pozostających w dyspozycji rady na poczet zakupu nagród rzeczowych dla
finalistów Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. w Mrągowie. Rada
wnioskuje również o przeznaczenie dodatkowych środków w wysokości 500 zł (pięćset złotych
00/100) z budżetu W-MIR na ww. cel.- Podjęto uchwałę w sprawie organizacji Olimpiady i
rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim.
 Wniosek Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej do Zarządu W-MIR
Wnioskować o zmianę Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
W świetle obowiązujących przepisów co do zasady emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu
(rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:
1. osiągnął wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
2. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.
Zdarzają się przypadki, że ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny, nie ma za sobą
minimalnego wymaganego stażu w KRUS. Wówczas taka osoba nie otrzyma emerytury, ponieważ
do emerytury rolniczej osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. liczy się tylko okres ubezpieczenia w
KRUS, a on jest poniżej minimalnego.
Proponuje się zmianę, aby w przypadku braku minimalnego wymaganego stażu w KRUS, rolnik
otrzymał ½ emerytury rolniczej (w myśl łączenia świadczeń).
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować stosowne pismo i przesłać je do
KRIR.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 200,00 zł z puli środków przeznaczonych na
statutową działalność Rady z przeznaczeniem na podziękowanie (statuetkę) dla Pana Waldemara
Kuczyńskiego za wieloletnią owocną współpracę z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą na terenie
powiatu kętrzyńskiego, jako aktywny członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim
oraz były Przewodniczący tej Rady.- Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania
środków będących w dyspozycji Rady na ufundowanie pucharów na zawody konne na „Pikniku
Jeździeckim” organizowanym przez Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „Galop” i Zespół Szkół
Rolniczych w Smolajnach w dniu 26 maja 2018 roku. Koszt zakupu pucharów nie przekroczy
kwoty 300 zł brutto. - Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej WMIR w powiecie olsztyńskim.
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Planowane posiedzenia Rad Powiatowych:
 19.03.2018 r. – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim godz. 10:00 w
Sorkwitach
 Prośba pracownika W-MIR ze Szczytna – Pismo na prośbę rolników o interwencję dotyczącą
opóźnień w wypłacaniu środków w ramach działań inwestycyjnych PROW. – Zarząd zapoznał się ,
postanowił przygotować pismo do dyrektora ARiMR.
Ad. 4 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami przesłanymi w związku z ASF:
 KRIR – Odpowiedź MRiRW na wniosek W-MIR w sprawie dofinansowania ogrodzeń .- Zarząd
zapoznał się z pismem, kopię postanowiono przesłać wnioskodawcy.
 ARiMR – Odpowiedź dotycząca pomocy finansowania na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej
przez producenta świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze
zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Poseł na Sejm Andrzej Maciejewski - Treść interpelacji poselskiej w sprawie przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 PIW w Olsztynie – do wiadomości W-MIR pismo przekazane do Urzędów Gmin w powiecie
olsztyńskim, w sprawie zasad bioasekuracji w hodowli świń .- Zarząd zapoznał się z pismem.
 PIW Olsztyn – Zmiana obszarów ASF.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 PIW Olsztyn – informacje o stwierdzeniu przypadków ASF na terenie województwa warmińskomazurskiego (82 i 84 przypadek na terenie powiatu bartoszyckiego i braniewskiego) .- Zarząd
zapoznał się z informacją.
Ad. 5 W następnym punkcie omówiono pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pismo skierowane do Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych dotyczące zamieszczenia
w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz zgłoszeń na Sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w dniu 11.04.18 r. w Warszawie - Zarząd W-MIR podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii
Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR
 Prośba o przesłanie uwag w sprawie przygotowania informacji nt. Potrzeb i kierunków zmian
ustawy o izbach rolniczych. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wysłać informacje do
KRIR, ze zmiany w ustawie o izbach rolniczych powinny iść w kierunku zwiększenia kompetencji.
 Pismo i odpowiedź w sprawie zwiększenia stawki oraz limitu zużycia paliwa rolniczego zużytego
na 1 ha użytków rolnych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z
projektem, nie wniósł uwag.
 wystąpienia Zarządu KRIR - w reakcji na pisma posła J. Sachajko dotyczące nawoływania do
podjęcia uchwał przez Rady Gmin w sprawie chwilowego wstrzymania przekazywania naliczonych
środków pieniężnych dla izb rolniczych. - Zarząd zapoznał się z pismem.
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 Odpowiedź Komisji Etyki Poselskiej na wniosek Zarządu KRIR dotycząca wystąpienia posła J.
Sachajko. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź na pismo 138/01/2018-IRK dot. informacji o trudnej sytuacji rolników z Warmii i
Mazur, którzy nie mieli możliwości zebrania zasianych zbóż czy dokonania zasiewów zbóż
ozimych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Podlaskiej IR w sprawie uznania
„siły wyższej" w sytuacjach, gdy rolnik nie mógł spełnić określonych wymogów. – Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Wystąpienie KRIR do Ministra Rolnictwa w sprawie podwyżek płac dla pracowników ODR-ów
wraz z odpowiedzią resortu. . – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacja o otrzymaniu mieszanki nasion roślin nektaro- i pyłkodajnych. – Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Raport „Innowacyjność vs. zdrowie. Szanse dla marek spożywczych" opracowanego przez firmę
analityczną Mintel dla Banku Zachodniego WBK - do wykorzystania. – Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Do wykorzystania i rozpowszechnienia - informacja o głównej rolniczo-przemysłowej wystawie
wiosny 2018 na Ukrainie. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo Federacji Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w sprawie
nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (negatywna
opinia WMIR dot. w/w projektu – L.dz. 1071/03/2018-KOWR). - Zarząd W-MIR przygotował
opinię do projektu nowelizacji ustawy.
 Treść porozumienia między KOWR a KRIR w sprawie współpracy podczas rozdysponowania
mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacja prasowa Kukiz'15 dotycząca przedstawienia Obywatelskiego Programu Rolnego
autorstwa Kukiz'15. –Zarząd zapoznał się z pismem.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych
ustaw z prośbą o udzielenie opinii do 3 kwietnia 2018 r. wraz z uwagami Wielkopolskiej Izby
Rolniczej i Dolnośląskiej Izby Rolniczej do w/w projektu. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Poselski projekt ustawy Prawo łowieckie z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 22.03.2018 – Zarząd
W-MIR wystosował negatywną opinię dot. w/w projektu – L.dz. 1093/03/2018-IRK.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej
w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono
uwag.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu .- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na
operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"
– Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej
na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania
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„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. – Zarząd zapoznał się z projektem,
nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
 Projekt nowe projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach po raz kolejny przesuwającej zakaz
stosowania GMO w żywieniu zwierząt tym razem do końca 2024. – Zarząd zapoznał się z
projektem, nie wniesiono uwag.
 Odpowiedź na wnioski Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej.- Zarząd zapoznał się z
pismem.
Ad. 6 W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące:
 Przyjęto protokołu nr 3 z dnia 12 marca 2018 r.
 Ustalono wstępny termin X Walnego Zgromadzenia W-MIR na 15-16 czerwca 2018 r.
 W dalszej części omówiono nowe przepisy ustawy „Prawo łowieckie”. Radca prawny W-MIR
wyjaśnił kwestie dotyczącą osób biorących udział w szacowaniu szkód łowieckich. Zdaniem radcy
prawnego W-MIR w nowej ustawie w skład komisji wchodzi przedstawiciel jednostki pomocniczej
gminy tj. sołtys lub jego przedstawiciel. Przedstawiciel Izby Rolniczej bierze udział tylko
i wyłącznie komisjach w procedurach odwoławczych. Zarząd W-MIR postanowił przygotować
pismo do Gmin i Członków Rad Powiatowych wyjaśniające nowe zasady szacowania szkód
łowieckich.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR
i Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR na podpisanie aktu notarialnego w dniu
16.03.2018 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji IX Walnego Zgromadzenia w dniu 26
marca 2018 r. w kwocie 5430, 09, z czego koszt Izby 4470,09, a 960,00 zł- wpłaty uczestników
posiedzenia.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji w dniach 10-11 luty 2018 r. WarmińskoMazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kwocie 52 428,12 zł, z czego 17730, 00 czempionaty
 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 742/2018 z kwoty 1200 zł na kwotę 1646, 52 zł
brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Kraina Drwęcy i
Pasłęki” w kwocie 100 zł brutto
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w Związku Stowarzyszeń „Kraina
Drwęcy i Pasłęki” w kwocie 10 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku życzeń i artykułu w Pulsie Regionu w kwocie
1230 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad
Powiatowych i Komisji w dniu 12 marca 2018 r. w kwocie 450 zł, z czego koszt izby 144 zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów przygotowania stoiska informacyjnego podczas
Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach w dniu 09.03.2018 r. w Ostródzie w kwocie
1100 zł brutto
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 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału Zarządu W-MIR w Europejskim Forum
Rolniczym w dniach 22-23 marca 2018 r. w kwocie 1320 zł. brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu mebli do biura W-MIR w Elblągu w kwocie
3407 zł brutto.
 Zawiadomienie o zebraniu właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Lubelska 43 A w dniu 11.04.2018
r.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu na zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Lubelska 43
A w dniu 11.04.2018 Panią Jolantę Mackiewicz – Dyrektora biura W-MIR oraz upoważnieniu Pani
Dyrektor do reprezentowania W-MIR we wspólnocie mieszkaniowej w miejsce Pana Jacka
Kuczajowskiego.
 Pani Dyrektor biura W-MIR przedstawiła Zarządowi W-MIR informacje w sprawie prac, które
należy podjąć w związku z remontem nowo zakupionej siedziby na ul. Towarowej. Poinformowała
także Zarząd W-MIR o nowych przepisach w związku z wejściem w życie rozporządzenia o
ochronie danych osobowych oraz związanym z tym wydatkowaniem środków na wdrożenie
procedur. Otrzymała zgodę Zarządu W-MIR na dostosowanie biura do potrzeb i wymogów
rozporządzenia.
 Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy na realizację konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz
Powiśla – szansą na sukces”, do podpisania porozumienia upoważniono Panią Jolantę
Mackiewicz- Dyrektor Biura W-MIR, podjęto uchwałę o przeznaczeniu kwoty 2410 zł na nagrody
dla uczestników konkursu, do udziału w konkursie w dniu 14.04.2018 r. została oddelegowana Pani
Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR oraz Pani Jolanta Mackiewicz- Dyrektor biura W-MIR.
 Opinia prawna dotycząca instrumentów skutecznego egzekwowania obowiązku konserwacji rowów
melioracyjnych.- Zarząd zapoznał się z opinią, kopię opinii wysłano wnioskodawcy.
 Wielkopolska Izba Rolnicza- Pismo w sprawie szacowania szkód i nowelizacji ustawy PŁ i
sprostowanie do pisma.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Paweł Jaskółowski – prośba o zwrot kosztów podróży.- Zarząd zapoznał się z pismem, nie
przyznano zwrotu kosztów podróży.
 Starostwo Powiatowe w Nidzicy - Prośba o opinię wniosku Polskiego Związku Łowieckiego
Zarząd Okręgowego w Olsztynie na wydzierżawienie obwodu łowieckiego nr 338 oraz opinia Rady
Powiatowej W-MIR na w/w wniosek. - Zarząd W-MIR po zapoznaniu się z opinią Rady
Powiatowej postanowił wydać opinię pozytywną.
 Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Toruniu - Odpowiedź na pismo W-MIR
ldz.1023/03/2018-RW dot. zwiększenia odstrzału dzików i bobrów na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu nowomiejskiego. - Zarząd
zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono wysłać członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Odpowiedź na pismo W-MIR Ldz. 1021/03/2018-RW
w sprawie zwiększenia odstrzałów bobra europejskiego na terenie woj. warmińsko-mazurskiego ze
szczególnym uwzględnieniem pow. nowomiejskiego. - Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię
postanowiono wysłać członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - Odpowiedź na pismo W-MIR L.dz. 836/03/2018-RW
w sprawie rozbiórki tam bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. - Zarząd
zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono wysłać członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Dolnośląska Izba Rolnicza - stanowiska WZ DIR w sprawie:
1. Ochrony miejsca pracy rolnika – Zarząd zapoznał się.
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2. Zmiany ustawy o ochronie zwierząt - Zarząd zapoznał się.
Izba Rolnicza w Opolu – prośba o potwierdzenie udziału w Forum Kobiet Wiejskich w dniach 2526.06.2018 roku w Prószkowie k/Opola.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wystosować
zapytanie dot. programu oraz szczegółowego kosztorysu udziału w forum.
Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej – Prośba o pomoc we wdrożeniu działań
mających na celu uregulowanie prawne i stabilizację rynku poprzez zakwalifikowanie owoców
jagody kamczackiej jako żywności na mocy rozp. UE 2015/2283. - Zarząd polecił rozpoznanie
przepisów w tej sprawie i po przeanalizowaniu zapisów prawa zostanie przygotowane stosowne
pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rolnicy z terenu gminy Ostróda - prośba o interwencję w sprawie kontroli wykonanej na terenie
gospodarstw rolników ze wsi Grabinek oraz okolic.- Zarząd zapoznał się z pismem, w sprawie
zostało wystosowane pismo.
Rolnik z gminy Biskupiec - prośba o zorganizowanie spotkania przedstawicieli urzędów i firm
zajmujących się propagowaniem i dystrybucją urządzeń związanych pozyskiwaniem energii
odnawialnej dla wsi.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować odpowiedź
informującą o instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii oraz o możliwościach
pozyskania wsparcia.
Rolnik z gminy Biskupiec - prośba o wprowadzenie tematu wniosku o ustanowienie zastępstwa na
wypadek niezdolności do pracy rolnika.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować
pismo w sprawie.
Komitet Okręgowy w Olsztynie - Prośba o współorganizowanie XLII edycji Olimpiady Wiedzy i
Umiejętności Rolniczych w 20.04.2018 w UWM oraz zaproszenie do udziału. – Zarząd podjął
uchwałę o włączeniu się we współorganizację i przeznaczył na ten cel kwotę 2000 zł brutto. Do
udziału w finale oddelegowano Pania Jolantę Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR.
Stulińskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Konnych i Wodnych - Prośba o dofinansowanie
pokazu ułańskiego na Czempionat Koni Zimnokrwistych, które odbędzie się w dniu 15.07.2018 r.
na terenie gminy Węgorzewo.- Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację i
przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł brutto.
Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju –Racławice - Organizacja Wyborów
Chłopa Roku 2018 .- Zarząd zapoznał się.
KOWR - pismo dotyczące wsparcia wydarzenia ogólnopolskiego „Jem owoce, piję mleko - w życiu
zajdę daleko".- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił podjąć decyzję na kolejnym posiedzeniu
Zarządu W-MIR.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wrócikowie - Informacja o przebiegu badań PDO
realizowanego w 2017 r. na terenie Warmii i Mazur oraz prośba o wsparcie.- ".- Zarząd zapoznał
się z pismem, postanowił podjąć decyzję na kolejnym posiedzeniu Zarządu W-MIR.
Małopolska Izba Rolnicza - prośba o pomoc w znalezieniu gospodarstwa (hodowla danieli lub inny
typ produkcji) na terenie województwa, które mogliby odwiedzić podczas wyjazdu studyjnego w
terminie ok. 5-6.06.2018 roku (dot. okolic Ełku). - Zarząd zapoznał się z pismem, pracownik biura
W-MIR udzieli wsparcia w znalezieniu gospodarstwa interesującegoMmałopolską Izbę Rolniczą.
Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Galop - Prośba o zakup nagród rzeczowych oraz
3 pucharów w kategorii L, LL i mini LL na zawody konne na Pikniku Jeździeckim w dniu
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26.05.2018 roku.- Zarząd przychylił się do pisma, przekazując środki będące w dyspozycji Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
Agencja Nasienna - ulotki w zakresie ochrony wyłączonego prawa do odmian roślin rolniczych
oraz rozporządzeniami wspólnotowymi
Warszawska Izba Gospodarcza - Zaproszenie do współpracy Partnerskiej
Wojewódzki Urząd Pracy - Raport badania "Barometr zawodów" na rok 2018 w województwie
warmińsko-mazurskim
Kancelaria Sejmiku – zaproszenie na XXXV Sesja Sejmiku w dniu 27.03.2018 roku w Olsztynie.Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Laboratorium Analiz Mleka „Lab-Mlek” Sp. z o.o. - Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej
w dniu 05.04.2018 w Olsztynie.- Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Markowi
Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR
Marszałek Województwa warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na XV Galę Laur Najlepszym z
Najlepszych w dniu 05.04.2018 roku w Olsztynie – Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży
Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR.
Polskie Towarzystwo Rolnicze - zaproszenie na poszerzony Zarząd Polskiego Towarzystwa
Rolniczego o Wojewódzkie Związki Federacji, Szefów Wojewódzkich Izb Rolniczych i
Przedstawicieli Spółdzielczości Rolniczej. w dniu 5.04.2018 roku godz. 12.30 w Pałacu w Brodach.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
KOWR - Zaproszenie na I posiedzenie Rady Społecznej w dniu 12.04.2018 roku w KOWR.- W
posiedzeniu będzie uczestniczył Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR i Pan Krzysztof WiśniewskiCzłonek Zarządu W-MIR, oddelegowani w skład rady wcześniejszą uchwałą.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Olsztynie - Zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Rynku Pracy w dn. 12.04.18 WUP w Olsztynie.- W posiedzeniu uczestniczył Pan Marek
Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR.
LGD 9 - zaproszenia na Walne Zgromadzenie Członków w Wilkasach. – Zarząd W-MIR
oddelegował Pana Krzysztofa Masiula - Delegata W-MIR na Walne Zgromadzenie z powiatu
węgorzewskiego.
Regionalny Związek Pszczelarzy - Zaproszenie do wzięcia udziału w Walnym Zjeździe
Sprawozdawczym Regionalnego Związku Pszczelarzy w dniu 14.04.2018 roku w Starym Polu.Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romana Puchalskiego – Przewodniczącego Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim
Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej - zaproszenie na Forum Eksportu
2018, które odbędzie się 25.04.18r. w Lublinie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegował nikogo.
Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na konferencję 25-26.04.2018 r., Mazurski Raj, Ruciane Nida
– na dzień 25.04.2018. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz Członka
Zarządu W-MIR, oraz Pani Jolanty Mackiewicz Dyrektora Biura W- MIR.
InConventus Group - Zaproszenie na II Narodowy Dzień Mlecznej Fermy w dniu 22 maja 2018
roku na terenie gospodarstwa Alworol w miejscowości Wolica Nowa w województwie
wielkopolskim oraz zapewnienie bezpłatnego transportu dla zainteresowanych hodowców bydła
mlecznego z woj. warmińsko-mazurskiego.- Informację o konferencji postanowiono przesłać
Związkowi Hodowców Bydła Mlecznego.

 Akademia Brandenburgische "Schloss Criewen" - zaproszenie na seminarium nt "Organizmy
inwazyjne w Europie Środkowej - najeźdźcy w świecie roślin i zwierząt" w dniach 03 - 04 maja
2018 odbędzie się w Akademii Brandenburskiej "Schloss Criewen". - Zarząd zapoznał się z
zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Zaproszenie do wzięcia udziału w
Krajowej konferencji z okazji XX-lecia funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa
odmianowego i rekomendacji odmian w Polsce w dn. 14-15 czerwca 2018 roku w Łysomicach
k/Torunia.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Pana Jana Heichela- Prezesa WMIR
 Rabat Rolniczy- Zaproszenie na Regionalne Spotkanie Biznesowe z Programem Rabat Rolniczy w
dniach 12-13 kwietnia 2018 r.- Na spotkanie oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego – Członka
Zarządu W-MIR i Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR. Podjęto stosowną uchwałę.
 Podjęto uchwałę o udzieleniu przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pełnomocnictwa
Dyrektorowi Biura izby, na cele prowadzenia prac remontowych nieruchomości przy ul. Towarowej

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 sprawie współorganizacji eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP w Mrągowie
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na Sejmową Komisję Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w dniu 11.04.2018
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi
Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR na podpisanie aktu notarialnego w dniu 16.03.2018 r.
 pokrycia kosztów organizacji IX Walnego Zgromadzenia w dniu 26 marca 2018 r. w kwocie
5430, 09, z czego koszt Izby 4470,09, a 960,00 zł- wpłaty uczestników posiedzenia.
 pokrycia kosztów organizacji w dniach 10-11 luty 2018 r. Warmińsko-Mazurskiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych w kwocie 52 428,12 zł, z czego 17730, 00- czempionaty
 zmiany uchwały nr 742/2018 z kwoty 1200 zł na kwotę 1646, 52 zł brutto.
 pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w kwocie 100 zł
brutto za rok 2018
 pokrycia składki członkowskiej w Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” w kwocie 10 zł
brutto za rok 2018
 pokrycia kosztów druku życzeń i artykułu w Pulsie Regionu w kwocie 1230 zł brutto.
 pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji w dniu 12
marca 2018 r. w kwocie 450 zł, z czego koszt izby 144 zł.
 pokrycia kosztów przygotowania stoiska informacyjnego podczas Samorządowego Dnia Sołtysa na
Warmii i Mazurach w dniu 09. Marca 2018 r. w Ostródzie w kwocie 1100 zł brutto
 pokrycia kosztów udziału Zarządu W-MIR w Europejskim Forum Rolniczym w dniach 22-23 marca
2018 r. w kwocie 1320 zł. brutto.
 pokrycia kosztów zakupu mebli do biura W-MIR w Elblągu w kwocie 3407 zł brutto.
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 oddelegowania na zebranie właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Lubelska 43 A w dniu 11.04.2018
Panią Jolantę Mackiewicz – Dyrektora biura W-MIR oraz upoważnieniu Pani Dyrektor do
reprezentowania W-MIR we wspólnocie mieszkaniowej w miejsce Pana Jacka Kuczajowskiego.
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR oraz Pani Jolanty MackiewiczDyrektor biura W-MIR do udziału konkursie „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na
sukces” w dniu 14.04.2018 r. oraz zakupie pucharu dla zwycięzcy w kwocie do 150 zł.
 współorganizację XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 20.04.2018 w
UWM i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2000 zł brutto. Do udziału w finale oddelegowano Panią
Jolantę Mackiewicz – Dyrektora Biura W-MIR.
 współorganizacji pokazu ułańskiego na Czempionat Koni Zimnokrwistych, które odbędzie się w
dniu 15.07.2018 r. na terenie gminy Węgorzewo i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł brutto.
 zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR na posiedzenie
Rady Nadzorczej „ Lab- Mlek”w dniu 05.04.2018 w Olsztynie.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR z udział w XV Gali Laur
Najlepszym z Najlepszych w dniu 05.04.2018 roku w Olsztynie
 oddelegowania Pana Romana Puchalskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie elbląskim do wzięcia udziału w Walnym Zjeździe Sprawozdawczym Regionalnego
Związku Pszczelarzy w dniu 14.04.2018 roku w Starym Polu. oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR, oraz Pani Jolanty Mackiewicz
Dyrektora Biura W- MIR na konferencję „ Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie
aktywności gospodarczej mieszkańców województwa. „25-26.04.2018 r., Mazurski Raj, Ruciane
Nida.
 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR do wzięcia udziału w Krajowej konferencji z
okazji XX-lecia funkcjonowania Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rekomendacji
odmian w Polsce w dn. 14-15 czerwca 2018 roku w Łysomicach k/Torunia
 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR i Panią Jolantę
Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR na Regionalne Spotkanie Biznesowe z Programem Rabat
Rolniczy w dniach 12-13 kwietnia 2018 r
 udzielenia przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej izby Rolniczej pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura
Izby, na cele prowadzenia prac remontowych nieruchomości przy ul. Towarowej 1.
Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

11

