
Protokół nr 1/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 15 stycznia 2016 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, 
Pan Krzysztof Wiśniewski- Członek Zarządu W-MIR i Pan Mirosław Borowski- Delegat W-MIR do KRIR 
oraz Pan Jacek Kuczajowski- Dyrektor biura W-MIR i Pani Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura.

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się 
o godz. 1030 i trwało do godz.1500. 
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:

1. Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
2. Wnioski Rad Powiatowych
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Ad  1.  W  pierwszym  punkcie  posiedzenia  Zarząd  W-MIR  omówił  oranizację  Warmińsko-Mazurskiej 
Wystawy  Zwierząt  Hodowlanych.  Ustalono  wstępny  program  oraz  podjęto  uchwałę  o  organizacji 
Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy  Zwierząt  Hodowlanych.  W  ramach  działań  zostanie  zorganizowany 
transport  zbiorowey  dla  przedstawicieli  Izby.  Zostaną  wydrukowane  zaproszenia.  Podjęto  uchwałę  w 
sprawie pokrycia kosztów druku zaproszeń na Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie w kwocie do  
665  zł  brutto. Postanowiono  także  zaprosić  Zarząd  KRIR  do  zorganizowania  wspólnego  posiedzenia 
Zarządów KRIR z W-MIR.

Ad 2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad Powiatowych W-
MIR .

 Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  giżyckim  -  Prośba  o  pomoc  
w wyjaśnieniu sprawy dot. prośby Pana Jana Płoszyńskiego o pomoc w zakupie dzierżawionej zie
mi od ANR o pow. 7,63 ha obręb Jeziorko dz. nr 70 i 130  (L.dz.63/01/2016-IND).- Zarząd zapo
znał się z wnioskiem, wysłano w tej sprawie pismo do Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej   w powiecie  oleckim zwraca się  z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na organizację wspólnego posiedzenie Rady Powiatowej z Podlaską 
Izbą Rolniczą w lutym 2016. W posiedzeniu będzie uczestniczył Minister Rolnictwa – Pan Krzysz
tof Jurgiel. Posiedzenie odbędzie się w Suwałkach. - Zarząd wyraził zgodę na organizację wyjazdo
wego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  w powiecie ełckim zwraca się z wnio
skiem o wyrażenie zgody na organizację wspólnego posiedzenie Rady Powiatowej z Podlaską Izbą 
Rolniczą w lutym 2016. W posiedzeniu będzie uczestniczył Minister Rolnictwa – Pan Krzysztof 
Jurgiel. Posiedzenie odbędzie się w Suwałkach. - Zarząd wyraził zgodę na organizację wyjazdowe
go posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  w powiecie gołdapskim zwraca się z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na organizację wspólnego posiedzenie Rady Powiatowej z Podlaską 
Izbą Rolniczą w lutym 2016. W posiedzeniu będzie uczestniczył Minister Rolnictwa – Pan Krzysz
tof Jurgiel. Posiedzenie odbędzie się w Suwałkach. - Zarząd wyraził zgodę na organizację wyjazdo
wego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  w powiecie ostródzkim zwraca się z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na współorganizację – wraz ze Starostwem Powiatowym w Ostró
dzie, konferencji „Aktywne Kobiety = Aktywna Gmina, Powiat, Województwo” oraz o wsparcie 



ww.  przedsięwzięcia  w  kwocie  2000,00  złotych.  Wstępnie  zaplanowano  zorganizowanie  ww. 
przedsięwzięcia na dzień 8 marca 2016 r. - Zarząd podjął uchwałę o wspólorganizacji konferencji.

Ad 3 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo Zarządu KRIR w sprawie sprzeciwu wobec zmniejszenia 

dopłat bezpośrednich dla rolników w tych krajach, które nie przyjmą uchodźców i przekazania tych 
środków na fundusz migracyjny. -  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Informacja ARiMR na temat ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji  w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020. -  Zarząd zapoznał się z informacją,  
postanowiono umiescić ją na stronie internetowej W-MIR.

 Do wiadomości pismo dotyczące podatku od wycofanych owoców i warzyw.-  Zarząd zapoznał się  
z pismem.

 Informacja,  że  Zarząd  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  poparł  wniosek  W-MIR  i  wystąpił  do 
Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  zmiany  przepisów  dotyczących  dopłat  do 
kwalifikowanego materiału siewnego. -  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  Ministra  Środowiska  odnośnie  nowelizacji  ustawy  „Prawo  wodne"   w  związku  z 
dyskusją na posiedzeniu KRIR V kadencji, które odbyło się  w dniu 9 grudnia. -  Zarząd zapoznał  
się z pismem.

 Informacje  dotyczące  aktywności  KRIR na  Targach  Polagra  Premiery  w Poznaniu.  -  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Prośba  o  przedstawienie  problemów  i  ich  rozwiązań  dotyczących  szeroko  rozumianej 
spółdzielczości.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem.  Postanowiono  przygotować  wystąpienie  
z przedstawieniem  najistotniejszych problemów.

 Pismo  MRiRW-  prośba  o  przedstawienie  do  GIS  materiałów  dowodowych  dotyczących 
nielegalnych praktyk stosowanych przez podmioty wprowadzające do obrotu mięso niewłaściwej 
jakości. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź z kancelarii premiera na stanowisko KRIR z II posiedzenia. -  Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Pismo KRIR skierowane do resortu rolnictwa, będace realizacją wniosku zgłoszonego podczas III 
Posiedenia KRIR dot. powołania komisji w resorcie rolnictwa. -  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Link do informacji z portalu farmer.pl na temat złożenia w Sejmie poselskiego projektu zmiany 
ustawy Prawo łowieckie oraz w/w projekt. -  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt ustawy Prawo łowieckie, złożony do Marszałka Sejmu przez grupę posłów PIS. -  Zarząd 
zapoznał się z projektem.

 Projekt zmiany ustawy Prawo łowieckie złożony w Sejmie przez grupę posłów partii "Kukiz 15". - 
Zarząd zapoznał się z projektem, ewentualne uwagi zostaną zgłoszone do KRIR.

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych 
innych ustaw z prośbą – Zarząd zapoznał się z projektem.

 Poselski  projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  określenia 
wysokości  limitów  środków  dostępnych  w  ramach  schematów  pomocy  technicznej  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz zmianie niektórych ustaw -  Zarząd zapoznał się z projektem i streszczeniem proponowanych 
zmian  przygotowanym  przez  pracownika  W-MIR.  Ustalono,  że  ewentualne  uwagi  zostaną  
przekazane do KRIR.



 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w  sprawie  wyznaczenia  trwałych  użytków  zielonych  wartościowych  pod  względem 
środowiskowym – Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  wzoru  imiennego 
upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych 
i  ich  związków  wraz  z  uzasadnieniem  i  oceną  skutków  regulacji.  -   Zarząd  zapoznał  się  z  
projektem.

 Projekt  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniajacy rozporządzenie w sprawie 
warunków,  jakie  powinny  spełnić  podmioty,  które  prowadzą  obrót  detaliczny  produktami 
leczniczymi  weterynaryjnymi  wydanymi  bez  przepisu  lekarza,  kryteriów  klasyfikacji  tych 
produktów oraz ich wykazu. -  Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiazków hodowców lub 
innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości uzytkowej lub 
godowlanej zwierzat. - Zarząd zapoznał się z projektem.

Ad 4 W ostatnim punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawy bieżące. 
 Przyjęto protokół nr 24 z dnia 29 grudnia 2015 r.
 Zarząd zpaoznał  się  z  pismem o udostępnięnie  informacji  publicznej  oraz opinią  prawną w tej 

sprawie.
 Zarząd zapoznał się z opinią prawną w sprawie ustawy o składkach zdrowotnych.
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  współorganizacji  wspólnie  z  KRIR  w  dniach  26.01-04.02.2016 

zimowiska w Kościelisku.
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  wykonania  prac  porządkowych  wokół  obejścia  

i drogi pałacu w Klewkach w kwocie 1599 zł brutto
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zamurowania otworów w budynku na nieruchomości  

w Klewkach na kwotę 27060 zł brutto. ( wykonana przez firmę Inwest serwis)
 Podjęto uchwąłę w sprawie pokrycia składki członkowskiej za I pólrocze 2016 roku  w Warmińsko-

Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 300 zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia rocznej składki członkowskiej w LGD 9  za 2016 r. w kwocie  

50 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby 2 biur terenowych – OT 

W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim i Giżycku
 Podjęto  uchwałę w sprawie umieszczenia ogłoszenia na portalu PKT.pl w kwocie 492 zł brutto
 Ministerstwo Finansów - Odpowiedź na pismo popierające wniosek skierowany przez rolników  

i  przedsiębiorców  transportowych  skierowany  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  (L.dz. 
3292/12/2015-RR z dnia 10.12.2015 r.)- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wielkopolska Izba Rolnicza - pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwracające uwagę na 
możliwość wykluczenia z pomocy dla producentów wieprzowiny tych rolników, którzy w ostatnim 
czasie przejęli gospodarstwa z prośbą o poparcie. -  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Główny Inspektorat  Weterynarii  -  informacja Głównego Lekarza Weterynarii  dotyczącą sytuacji 
epizootycznej odnośnie ASF u dzików w Polsce za okres 30.12.2015 - 5.01.2016 r.- stwierdzenie 
82 i 83 przypadku. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Prośba o wsparcie finansowe projektu pn: 
"VIII Przegląd Zespołów Ludowych Początek lata im. Anny Grzywacz".- Zarzad zapoznał się z  
pismem,  podjeto  uchwałę  o  udzieleniu  wsparcia  w  kwocie  500  zł  i  włączeniu  się  we  
współorganizację projektu.



 Puls Regionu - Podziękowanie za współpracę z Gazetą Puls Regionu oraz wspieranie akcji "Eko-
Sołectwo".- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wojewódzki Urząd Pracy - Raport z pierwszej edycji badania: „Barometr zawodów" na 2016 rok 
w województwie warmińsko-mazurskim.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Powiatowy Inspektorat  Weterynarii  w  Olecku  -  Zaproszenie  na  spotkanie  dot.  występowania  
i  sposobów zapobiegania  choroby Aujeszkyego  w dniu  13.01.2016  r.  godz.  10:30  w  Olecku.- 
Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem,  w  spotkaniu  uczestniczył  pracownik  OT  biura  W-MIR w 
Olecku.

 Powiatowy Inspektorat  Weterynarii  w Olsztynie  -  Zaproszenie  na  spotkanie  dot.  konsekwencji 
związanych  z  uznaniem poszczególnych  regionów Polski  za  wolne  od  choroby  Aujeszkyego.-  
Zarząd  zapoznał się z zaproszeniem, w spotkaniu uczestniczył pracownik biura W-MIR.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  dla  Pana  Marka 
Kuźniewskiego  na  uroczystość  "Dni  Pracownika  Publicznych  Służb  Zatrudnienia"  w  dniu 
27.01.2016 r. godz. 11:00 w Filharmonii Olsztyńskiej.  - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, na 
uroczystość nie oddelegowano nikogo.

 Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - zaproszenie na Forum Producentów Rolnych w 
dniu 22 stycznia 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.- Zarząd zapoznał się  
z pismem.

 ANR Olsztyn- do wiadomości pismo dot. zakupu Gospodarstwa Zajączki.-  Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Pismo  Rolnika  skierowane  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  wstrzymania 
sprzedaży ziemi w obębie geodezyjnym Wiecki,  gmina Budry.-  Zarząd zapoznał się z pismem, 
postanowiono wystosowac pismo w tej sprawie do Agencji Nieruchomosci Rolnych.

 Pismo od rolnika z powiatu braniewskiego w sprawie przetargów ograniczonych ofert pisemnych.- 
Zarząd przekazał sprawę do rozpozniania pracownikowi biura W-MIR.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie
 organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
 pokrycia kosztów druku zaproszeń na Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie
 współorganizacji konferencji „Aktywne Kobiety = Aktywna Gmina, Powiat, Województwo”
 współorganizacji wspólnie z KRIR w dniach 26.01-04.02.2016 zimowiska w Kościelisku
 pokrycia  kosztów  wykonania  prac  porządkowych  wokół  obejscia  i  drogi  pałacu  w  Klewkach  

w kwocie 1599 zł brutto
 pokrycia kosztów zamurowania otworów w budynku na nieruchomosci w Klewkach na kwotę 27060 

zł brutto. ( wykonana przez firmę Inwest serwis)
  pokrycia  składki  członkowskiej  za  I  pólrocze  2016  r.   w  Warmińsko-Mazurskiej  Regionalnej  

Organizacji Turystycznej w kwocie 300 zł brutto.
 pokrycia rocznej składki członkowsikiej w LGD 9  za 2016 rok w kwocie 50 zł brutto.
 zakupu  urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby biur terenowych w Nowym Mieście Lubawskim i  

Giżycku.
  umieszczenia ogłoszenia na portalu PKT.pl w kwocie 492 zł brutto
 wspólorganizacji  "VIII  Przegląd  Zespołów  Ludowych  Początek  lata  im.  Anny  Grzywacz"  i  

udzieleniu wsparcia w kwocie 500 zł.
        Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                    Aleksandra  Ciechanowicz-Os iecka  
           


