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Protokół nr 10/2018 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych i Komisji 

z dnia 07 września 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: Mieczysław 

Włos - Z-ca Dyrektora ARiMR Oddziału Regionalnego w Olsztynie, Dorota Daniluk - Z-ca Warmińsko-

Mazurskiego Lekarza Weterynarii, Krzysztof Marciniak – Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarzadzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Robert 

Nowacki - Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat oraz Janusz Moszczyński – 

Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

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 przebiegu prac komisji szacujących straty w uprawach rolnych spowodowanych 

suszą: Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Warmińsko- Mazurski 

Urząd Wojewódzki. 

2. 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. 

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, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 

Olsztynie. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 Pierwszy punkt porządku obrad przedstawił Pan Janusz Moszczyński z Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie. Przekazał on informację, że do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

wpłynęły wnioski ze wszystkich gmin wiejskich w województwie o oszacowanie strat suszowych w 13 479 

gospodarstwach rolnych na powierzchni 500,7 tys. ha.  Ponadto Urząd nadal otrzymuje informację z gmin 

o wnioskach o oszacowanie szkód. Najwięcej wniosków wpłynęło z powiatów: piskiego – 1142,  ełckiego 

– 1139, szczycieńskiego – 985, nowomiejskiego – 964. Dodał także, że komisje zakończyły prace w 

terenie.  Z dotychczas przekazanych zbiorczych danych z szacowania szkód,  bez danych z gmin: Górowo 

Iławeckie i Rozogi wynika, że szkody oszacowano na pow. 504 tys. ha. Straty w uprawach rolnych 

przekroczyły 840 mln zł. 

Najwyższe odnotowano w powiatach: 

 piskim- 76 mln zł, 

 ełckim – 66 mln zł, 
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 iławskim – 65 mln zł, 

 ostródzkim- 63 mln zł, 

 oleckim- 61 mln zł. 

 W województwie warmińsko – mazurskim, straty w uprawach rolnych wynoszące co najmniej 70% 

komisje wyszacowały na powierzchni 17354 ha, z czego w powiatach: 

 braniewskim – 8591 ha,  413 gospodarstw  

 iławskim – 2708 ha, 

 działdowskim- 1221 ha, 

 nidzickim – 855 ha, 

 oleckim- 579 ha. 

Aktualnie są potwierdzane protokoły, dotychczas Wojewoda potwierdził 1200 protokołów.  

 Pan Janusz Moszczyński poinformował zgromadzonych, że  od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. 

biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będą wnioski   

o udzielenie pomocy dla poszkodowanych w wyniku suszy rolników  w gospodarstwach, w których 

komisje stwierdziły szkody w danej uprawie wynoszące  co najmniej 70% bez względu na to, czy średni 

procent strat w gospodarstwie był niższy niż 30% średniej produkcji rolnej bądź wyższy.  Jedynym 

kryterium jest to, czy straty w jakiejkolwiek uprawie wyniosły 70%. 

 Dodał także, że w I terminie przyjmowania wniosków o pomoc rolnicy powinni składać wnioski, 

jeżeli w którejkolwiek uprawie odnotowano straty wynoszące co najmniej 70% . Kolejny nabór dla 

poszkodowanych suszą, w uprawach gdzie straty wyniosły od 30-70 % zostanie ogłoszony w terminie 

późniejszym po ustaleniu stawki pomocy. Do przedstawionych informacji odniósł się Pan Robert Nowacki 

- Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat, poinformował, że pracownicy W-MODR 

dokonywali szacowań w różny sposób, największe problemy były na terenie powiatów elbląskiego, 

iławskiego i szczycieńskiego. 

 

Ad.2 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Mieczysław Włos - Z-ca Dyrektora Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w Olsztynie, który poinformował 

uczestników posiedzenia, że ARiMR zorganizowało kilka spotkań z lekarzami weterynarii, w celu 

szukania rozwiązań szybkiej walki z ASF. Według Pana Mieczysława Włosa najistotniejsza w chwili 

obecnej jest bioasekuracja. Obecnie rolnicy mogą skorzystać z 3 programów pomocowych są to: 

nieoprocentowana pożyczka na zobowiązania cywilno – prawne, pomoc na wyrównanie dochodu, pomoc 

na bioasekurację m.in. na zakup mat, odzieży ochronnej. Następnie przekazał zgromadzonym informację o 

planowanym naborze wniosków na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i  na restrukturyzację małych 

gospodarstw. Poinformował także, że na dzień trwania spotkania wpłynęło tylko 7 wniosków na 

bioasekurację oraz, że inspektorzy  nie powinni wchodzić do budynków inwentarskich. Dodał także, że o 

innych formach pomocy będzie można rozmawiać na zaplanowanym w Olsztynie spotkaniu z Ministrem 

Szymonem Giżyńskim odpowiedzialnym za działania  w związku z ASF. Pan Mieczysław Włos przekazał 

uczestnikom spotkania informację o zmianach IRZ. Od 11 września posiadacze świń, ze względu na ASF 

są zobowiązani w ciągu 2 dni zgłosić zwiększenie lub zmniejszenie ilości. Na modernizację zostało 

złożonych 1248 wniosków, z czego 800 jest na liście. Pan Mieczysław Włos poinformował, że planowane 

są przesunięcia środków, aby można było sfinansować większą ilość wniosków, dodał także, że na dzień 

posiedzenia dopłaty bezpośrednie za rok 2017 zrealizowano w 99,9 %. Następnie głos w dyskusji zabrał 

Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, który wyraził swoje niezadowolenie w sprawie 

działania Agencji, jeśli chodzi o wypłatę wsparcia dla grup producenckich dodał, że jako grupa działają 3 

lata, a wsparcie finansowe może zostanie przyznane za rok. Pan Marek Kuźniewski zaapelował o 

depopulację dzika. Dodał, że należy udzielić większego wsparcia finansowego za jego odstrzał. Głos w 

dyskusji zabrał Pan Zbigniew Ziejewski, który zapytał o wsparcie na bioasekurację, jaka to skala pomocy 

Uzyskał odpowiedź, że do 15 tys. Euro, w ramach pomocy de minimis. Następnie Pan Mieczysław Włos 

wyjaśnił, że opóźnienia w wypłacie wsparcia dla grup producenckich wiążą się z tym, że wiele grup nie 

przeznaczyło pomocy w sposób właściwy. Następnie Pan Marek Kuźniewski odniósł się także do 

Zarządzenia Prezesa w sprawie braku możliwości bezpośredniego kontaktu rolnika z pracownikiem 

Agencji. 
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Ad. 3 Pani Dorota Daniluk- Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przedstawiła prezentację  o sytuacji 

epizootycznej związanej z ASF. Poinformowała zgromadzonych, że najbardziej skomplikowana sytuacja 

jest na północy i na wschodzie województwa. W ostatnich miesiącach ASF rozprzestrzeniło się w 

północnej części województwa. Od maja wirus ASF znajduje się we wszystkich północnych powiatach 

województwa warmińsko- mazurskiego. Do tej pory stwierdzono 90 przypadków w powiecie 

bartoszyckim, 73 w powiecie braniewskim, 7 w elbląskim i węgorzewskim, 19 w ełckim i 12 w 

kętrzyńskim, po 1 przypadku w powiatach oleckim, piskim i gołdapskim. Pani Dorota Daniluk dodała, że 

na 351 padłych dzików –ASF stwierdzono u 211. Następnie przekazała informację dotyczącą ognisk ASF 

u świń na terenie kraju w poszczególnych latach: 

2014 - 2, 2015 - 1 , 2016 - 20, 2017 - 81, 2018 – 106, z czego 14 w 2018 r. w województwie warmińsko-

mazurskim. Dodała, że choroba występuje niezależnie od wielkości gospodarstwa. Pani Dorota Daniluk 

powiedziała, że inspekcja nie ma możliwości wypłaty odszkodowania tym gospodarstwom, które są w 

strefie zapowietrzonej i problemem jest także brak możliwości przemieszczania świń w ciągu 20- 30 dni. 

Pani Dorota Daniluk zaapelowała do Izby, aby jak najwięcej mówić o bioasekuracji. Poinformowała, że 

inspekcja prowadzi kontrolę bioasekuracji. Głos w dyskusji zabrali Przewodniczący Rad Powiatowych W-

MIR. Pan Ryszard Wołkoński powiedział, że należy doprowadzić do tworzenia planów łowieckich w OHZ 

i obwodach nalężących do lasów. Pani Dorota Daniluk poinformowała także o nowo powstałej grupie do 

odstrzałów. Dodała, że jedyna szansa walki z wirusem to odstrzelenie dzików. Pan Jan Heichel – Prezes W-

MIR dodał, że w przypadku dzika należy odstąpić od planów łowieckich. 

 

Następnie Pan Krzysztof Marciniak – Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przedstawił informację o działaniach prowadzonych 

przez centrum. Poinformował, że do tej pory odbyło się 11 posiedzeń zespołu na temat ASF. 

Poinformował, że Wojewoda wystąpił do Ministra Sił Zbrojnych o poszukiwanie padłych dzików, teraz 

działania te realizują lasy. 

 

Następnie Pan Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR powiedział, że z chorobą mamy do 

czynienia 5 rok i nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie jak sobie z nią poradzić. Zaapelował, że należy 

zwiększyć dopłaty za odstrzał, ale także umożliwić sprzedaż tusz. 

 

Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR powiedział, że wszystkie uwagi są cenne i, że w dniu 18.09.2018 r. o 

godz. 14.00 zostanie zorganizowane spotkanie z Ministrem Szymonem Giżyńskim odpowiedzialnym w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi za działania związane z ASF. Na spotkanie zostaną także 

zaproszeni hodowcy, lekarze weterynarii i łowczy, w celu przedyskutowania bieżących problemów. 

 

 

W dalszej części Prezes W-MIR poinformował Przewodniczących Rad Powiatowych W- MIR: 

- o wykazie rzeźni z obszaru niebieskiego, informacja ta znajduje się także na stronie internetowej W-MIR, 

- o organizowanych 16.09.2018 r. Dożynkach Wojewódzkich i transporcie zbiorowym, ustalono skład 

pocztu sztandarowego, 

- o organizowanym w dniach 1-6 .10.2018 r. wyjeździe studyjnym na Węgry, 

- o organizowanym w dniu 18.10.2018 r. spotkaniu Agro na obcasach, 

- o organizowanych w dniach 20-21. 10 Targach Rolniczych. 

 

Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad Powiatowych W-MIR 

- Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

węgorzewskim. 

Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim 

zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie 
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przekraczającej 400 zł (czterysta złotych) na organizację posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie węgorzewskim (serwis kawowy), w dniu 27 sierpnia 2018 r., które odbędzie się w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo o godz. 

10.00.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

węgorzewskim. 

 

- Wniosek do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

bartoszyckim 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z prośbą do 

Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na uczestniczenie 

przedstawicieli Rady na dożynkach gminnych na terenie powiatu bartoszyckiego, które odbędą się: 

 w Gminie Bartoszyce - w dniu 09-09-2018 r. w miejscowości Wojciechy, 

 w Gminie Bisztynek - w dniu 10-09-2018 r. w Bisztynku, 

 w Gminie Górowo Iławeckie - w dniu 02-09-2018 r. w miejscowości Gałajny,  

 w Gminie Sępopol - w dniu 02-09-2018 roku w miejscowości Sępopol. 

Rada Powiatowa środki te chce podzielić po 250,00 zł na każdą z wymienionych gmin w celu pokrycia 

kosztów związanych przeprowadzeniem konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy i ufundowania 

czeku pieniężnego dla grupy wieńcowej za zajęcie I miejsca.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, zgodnie z 

wcześniejszą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków. 

 

- Wniosek do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

bartoszyckim 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z prośbą do 

Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 600,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową 

działalność Rady, z czego 400 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z ufundowaniem 

nagród dla publiczności biorącej udział w głosowaniu na najładniejszy wieniec dożynkowy na 

uroczystościach, które odbędą się: 

 w Gminie Bartoszyce - w dniu 09-09-2018 r. w miejscowości Wojciechy, 

 w Gminie Bisztynek - w dniu 10-09-2018 r. w miejscowości Bisztynek, 

 w Gminie Górowo Iławeckie - w dniu 02-09-2018 r. w miejscowości Gałajny,  

 w Gminie Sępopol - w dniu 02-09-2018 roku w miejscowości Sępopol. 

a pozostałe 200 zł (4 x 50 zł) na uzupełnienie nagrody (czeku gotówkowego) do 300 zł za zajęcie I miejsca 

najładniejszy wieniec dożynkowy dla grupy wieńcowej.- Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 

- Wnioski do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

lidzbarskim z dnia 21 sierpnia 2018 roku 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z prośbą do 

Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 400 zł z puli środków przeznaczonych na statutową 

działalność Rady z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek gminny powiecie lidzbarskim, które 

odbędą: 

 - 01-09-2018 r. w Ornecie - gmina Orneta - 200 zł 

 - 02-09-2018 r. w Pilniku - Gmina Lidzbark Warmiński - 200 zł 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

lidzbarskim. 

 

- Wniosek Przewodniczącego Rady W-MIR w powiecie piskim  

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

przeznaczenie kwoty w wysokości 1000,00 zł ze środków Zarządu na ufundowanie nagród (czeki 

gotówkowe) w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Czeki zostaną wręczone za zajęcie I 
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miejsca (500zł), II miejsca (300 zł), III miejsca (200 zł) podczas Dożynek Powiatowych w Piszu  dnia 02-

09-2018r. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków. 

 

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim 

 

            Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu W-MIR na 

zakup   pucharów i nagród, które będą wręczone w czasie Dożynek Powiatu Elbląskiego w Nowakowie, 

gm. Elbląg,  w dniu 08 września 2018 roku. 

            Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

zakup  nagród  w konkursie  stoisk, podczas Dożynek Gminnych w Rychlikach  w dniu 01 września 2018 

roku 

          Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

zakup  nagród, które będą wręczone w czasie Dożynek Gminnych w Młynarach w dniu 01 września 2018r. 

        Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

zakup  nagród, które będą wręczone w czasie Dożynek Gminnych w Gronowie Elbląskim w dniu 01 

września 2018r. 

  Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

zakup  nagród, które będą wręczone w czasie ,,Staropolskiego Przeglądu Piosenki Biesiadnej” na 

Jesiennych Targach Ogrodniczych w Starym Polu w dniu 09 września 2018r. - Zarząd podjął uchwałę w 

sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim 

 

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim 

Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu W-MIR na 

zakup   pucharów, nagród, które będą wręczone w czasie Dożynek Powiatu Braniewskiego w Braniewie,  

w dniu 30 września 2018 roku. Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę w sprawie 

rozdysponowania środków. 

 

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu W-

MIR na organizację Dożynek Powiatu Ostródzkiego w Ostródzie,  w dniu 09 września 2018 roku. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 500 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na zakup nagrody za wieniec dożynkowy , która będzie wręczona w czasie Dożynek 

Powiatowych w Ostródzie w dniu 09. września 2018r. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na zakup  statuetek okolicznościowych, które będą wręczone w czasie Dożynek Gminnych w 

Miłomłynie w dniu 25 sierpnia 2018r. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie  rozdysponowania środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

 

 

- Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

węgorzewskim. 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-

MIR o przeznaczenie kwoty w wysokości 1000,00 zł ze środków Zarządu na współorganizację Dożynek 
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Powiatowych w Węgorzewie, które odbędą się dnia 15-09-2018 r. (Węgorzewo). W związku ze 

współorganizacją dożynek  zakupionych zostanie 6 szt. pucharów producentom rolnym którzy wzorowo 

prowadzą gospodarstwo rolne oraz ufundowana zostanie nagroda w postaci czeku gotówkowego za zajęcie 

II miejsca (400 zł)  w konkursie na „najładniejszy wieniec dożynkowy”. – Zgodnie z wcześniej podjętą 

uchwałą Zarząd wyraził zgodę na wydatkowanie przyznanych środków. 

 

 

- Wnioski do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

lidzbarskim z dnia 21 sierpnia 2018 roku 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim w związku z 

negatywnymi opiniami rolników w kwestii niewłaściwej obsługi ich w Biurach Powiatowych Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwracamy się z prośbą do Zarządu Izby o spowodowanie 

działań mających na celu usprawnienie obsługi rolników. W tym celu Rada proponuje wprowadzenie 

stosownych zmian do zarządzenia nr 40/2018 Prezesa ARIMR w taki sposób, aby rolnicy mogli być 

bezpośrednio obsługiwani w pomieszczeniu przy stanowisku pracy pracownika, który prowadzi daną 

sprawę rolnika. 

Takie rozwiązanie będzie spełniać wymogi ochrony danych osobowych rolnika i danych dotyczących 

produkcji rolnej w gospodarstwie.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować wystąpienie 

do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

- Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR  

o przeznaczenie kwoty w wysokości 1200,00 zł. 1000 zł ze środków Zarządu i 200 zł ze środków Rady 

Powiatowej W-MIR powiatu giżyckiego na współorganizację Dożynek Powiatowych w Kruklankach i 

Dożynek Gminnych w Miłkach. Podczas Dożynek Powiatowych w Kruklankach w dniu 08-09-2018r. 

ufundowane zostaną nagrody w postaci czeków gotówkowych w konkursie na „najładniejsze stoisko 

sołeckie”. Nagrody przedstawiają się następująco:  za zajęcie I miejsca - 300zł, II miejsca- 200 zł, III 

miejsca - 100 zł. Natomiast w dniu 09-08-2018r. podczas Dożynek Gminnych w Miłkach, również zostaną 

ufundowane nagrody w postaci czeków gotówkowych w konkursie na „najładniejszy wieniec dożynkowy”. 

Nagrody przedstawiają się następująco: za zajęcie I miejsca- 300zł, II miejsca- 200 zł, III miejsca- 100 zł. - 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

giżyckim 

  

 

Wnioski wypracowane podczas posiedzenia Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej  w powiecie węgorzewskim w dniu 27-08-2018r 

1. Wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwość przeprowadzenia odstrzału 

dzika na terenie Rezerwatu przyrody Jezioro Siedmiu Wysp (jezioro Oświn) i Rezerwatu przyrody 

Nietlickie Bagno ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa ASF. (Robert Nowacki) – Zarząd 

postanowił przygotować pismo do Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego. 

2. Wnioskujemy o zmianę prawa łowieckiego w taki sposób, aby umożliwić myśliwym polowanie z 

broni zawierającej tłumik oraz noktowizor. (Krzysztof Masiul, Robert Nowacki).- Zarząd wyjaśnił, 

że wniosek w.w treści był skierowany na ręce Pana Wojewody. 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim  

W związku z licznymi zapytaniami o wyjazd na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO 

SHOW 2018 w Bednarach przewodniczący  Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na organizację wyjazdu w 

dniach 21-22 września 2018. 
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Szacunkowy koszt od uczestnika obejmujący transport w obie strony, obiadokolację,  nocleg, 

śniadanie oraz ubezpieczenie wynosi 270 zł.  

Planowana trasa przejazdu Olecko-Olsztyn-Bednary-Olsztyn-Olecko. 

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o organizacji wyjazdu na Międzynarodową 

Wystawę Rolniczą AGRO- SHOW w Bednarach. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do 

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie kwoty nie przekraczającej 400 zł 

brutto ze środków przeznaczonych na współorganizację dożynek w powiecie olsztyńskim na 

ufundowanie nagród w Konkursie Kulinarnym „Bułeczki z dodatkami”, przeprowadzonego podczas 

Gminnych Dożynek, które odbędą się w dniu 08 września 2018 roku w Świątkach. – Zarząd 

zapoznał się z wnioskiem, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą wyraził zgodę na wydatkowanie 

środków. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do 

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie kwoty nie przekraczającej 400 zł 

brutto ze środków przeznaczonych na współorganizację dożynek w powiecie olsztyńskim na 

ufundowanie nagród w konkursach dla dzieci organizowanych podczas Dożynek Gminnych w 

Gminie Gietrzwałd, które odbędą się w dniu 15 września 2018 roku w Biesalu. Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą wyraził zgodę na wydatkowanie środków. 

Posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR 

- 08.09.2018 r. – Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim zaproszenie na spotkanie integracyjne w 

dniu 08.09.2018 roku w Goryniu. 

– Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegował. 

 

W dalszej części Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

 Zaproszenie na 4. Posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej KRIR ds. nowelizacji ustawy o 

izbach rolniczych, które  odbędzie się 20 września br. biuro KRIR w Warszawie. – Zarząd zapoznał 

się z zaproszeniem oddelegował Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR. 

 Odpowiedź na wniosek z X Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie 

zwiększenia limitu , do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego.- Zarząd zapoznał się, 

postanowił przesłać pismo wraz z protokołem. 

 Informacja o projekcie dofinansowania z grantu Fundacji Carrefour dla rolników-warzywników, 

którzy chcą uzyskać certyfikat Rolnictwa ekologicznego.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Informacja o projekcie dofinansowania z grantu Fundacji Carrefour dla ekologicznych  rolników-

warzywników. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Realizacja wniosków IR –Odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych w związku z pismem Zarządu 

KRIR dotyczącym projektu polskiej współpracy rozwojowej.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź na pismo w sprawie pomocy dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą 

dotkniętych suszą rolniczą.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopię przesłać wraz z 

protokołem. 

 Odpowiedź na pismo dotyczące zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach 

przeciwpowodziowych .- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopię przesłać wraz z 

protokołem. 

Następnie omówiono sprawy bieżące: 
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 Przyjęto protokół nr 8 z dnia 18 lipca 2018 r. i nr 9 z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży przedstawicielom W-MIR uczestniczącym w Dożynkach 

Jasnogórskich w dniach 1-2 września 2018 r. do miejsc zbiórki tzn. do Olsztyna i Działdowa. 

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży przedstawicielom W-MIR  Pani Halinie Damian i Panu 

Arkadiuszowi Przyłuckiemu uczestniczącym w Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 15-16 

września 2018 r. – i pozostałym uczestnikom wyjazdu do miejsca zbiórki. 

 Urząd Marszałkowski - Prośba o dołożenie wszelkich starań, aby w konferencji nt. Wspólna 

Polityka Rolna (WPR) 2021-2027" uczestniczyli rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego" 

w dniu 17.09.2018 roku w Olsztynie Hotel Wileński.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, podjął 

uchwałę o oddelegowaniu Zarządu, Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR oraz Członków 

Rad Powiatowych W-MIR w powiecie olsztyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, ostródzkim i 

elbląskim. 

 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na konferencję pn. "Wspólna Polityka Rolna (WPR) 2021-

2027" w dn. 17.09.2018 roku w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowił jw. 

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Informacja na temat udostępnienia 8 chłodni dla najbardziej 

potrzebujących gmin, tak aby odstrzał dzików mógł być realizowany bez zakłóceń.- Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

 Rolnik z powiatu olsztyńskiego - Prośba o pilną interwencję w sprawie ustanowienia przez Koło 

Łowieckie im. Ejsmonda chłodni w miejscowości  Krokowo. - Zarząd zapoznał się z pismem, 

postanowił udzielić wyjaśnień rolnikowi. 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie - wykaz rzeźni dokonujących uboju świń ze 

strefy niebieskiej (obszar zagrożenia).- Zarząd zapoznał się z wykazem. 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - informacja dotycząca wystąpienia 14 ogniska ASF - powiat 

węgorzewski- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii - informacja o stwierdzeniu 208-210 przypadków ASF  

u dzików (pow. braniewski, kętrzyński, węgorzewski). - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odpowiedź na pismo L.dz. 2331/06/2018-RR dotyczące 

szacowania szkód w wyniku suszy oraz pomocy dla producentów rolnych w których 

gospodarstwach wystąpiły skutki suszy. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił przesłać je  

z protokołem. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – odpowiedź na pismo L.dz.2792/07/2018-RR dot. importu 

gryki z krajów trzecich. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił przesłać pismo wraz  

z protokołem. 

 Rolnik z gminy Lubomino – skarga na działania Koła Łowieckiego „Jeleń” w Olsztynie oraz 

informacja radcy prawnego w tej sprawie.- Zarząd postanowił przesłać pismo PZŁ w Olsztynie. 

 Wojskowe Koło Łowieckie „Rosomak” – wystąpienie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 

wnioskiem o wydanie zgody na odstrzał redukcyjny dzików na terenie nieruchomości położonych 

w miejscowości Rasząg.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – do wiadomości W-MIR przekazanie wniosku 

Wojskowego Koła Łowieckiego „Rosomak” w Biskupcu o wydanie zgody na odstrzał redukcyjny 

dzików.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Koło Łowieckie „Żubr” – do wiadomości W-MIR wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

o wydanie zgody na odstrzał redukcyjny dzika na wyłączonym z obwodu łowieckiego nr 209 

terenie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 
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 Rolnik z gminy Olsztynek - Podanie o redukcję pogłowia borsuka oraz rekompensatę za straty na  

2 ha łąki.- Zarząd zapoznał się z pismem, przeprowadził interwencję w tej sprawie, dzięki 

interwencji wydano pozwolenie na odstrzał borsuka. 

 W-MODR – zaproszenie na rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Rolnictwo to moja pasja” w 

dniu 21.08.2018 roku w siedzibie W-MODR w Olsztynie. - W rozstrzygnięciu konkursu 

fotograficznego uczestniczyła Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichel Prezesa W-MIR za 

udział w spotkaniu w dniu 04.09.18 w Olsztynie dotyczącym organizacji W-M Wystawy Zwierząt 

Hodowlanych, która odbędzie się podczas Targów Hodowlanych Zagroda w Ostródzie w dniach 

20-21.10.2018 roku 

 W-MODR - pismo w sprawie udziału przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

Olsztynie w seminarium wyjazdowym pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego - innowacyjny 

kierunek promocji żywności regionalnej" w dniach 2-3 października 2018 r. – Zarząd postanowił 

oddelegować na seminarium wyjazdowe pracownika W-MIR. 

 Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców - Pismo dotyczące złożenia propozycji udziału 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako partnera podczas Kongresu Ruch Spółdzielców w dniu 

17.10.18 r. w Lublinie.- Zarząd zapoznał sie z pismem. 

 Urząd Gminy Janowo - Pismo dotyczące dofinansowania „Dni Janowa” składających się  

z „Wyścigu Wynalazców” – 08.09.18 oraz Gminnego Święta Plonów w dniu 09.09.2018 roku .- 

Zarząd zapoznał się z pismem, pismo przekazano Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie 

nidzickim. 

 Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych - Informacja nt Wystawy Agro Show w 

Bednarach  w dniach 20-23 września 2018 roku z możliwością dofinansowania przyjazdu 

zorganizowanej grupy.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zespół Szkól Rolniczych w Smolajnach – Prośba o dofinansowanie wyjazdu młodzieży na 

Międzynarodową Wystawę Maszyn Rolniczych AGRO SHOW w Bednarach. – Zarząd zapoznał się z 

pismem, podjął uchwałę o udzieleniu wsparcia w kwocie 1000 zł na współorganizację wyjazdu. 

 Urząd Gminy Kalinowo – zaproszenie na sesję Rady Gminy w Kalinowie w dn. 24.08.2018r –  w 

spotkaniu uczestniczył Pan Krzysztof Wiśniewski Członek Zarządu oraz pracownik biura 

terenowego W-MIR w Olecku 

 Urząd Marszałkowski - XXXIX Sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28 

sierpnia 2018r Olsztynie. – Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – 

Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi Tańskiemu Wiceprezesowi W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w spotkaniu 

w dniu 30.08.2018 roku w Giżycku w związku z zagrożeniami ASF. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztówo podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR 

i Panu Romualdowi Tańskiemu –Wiceprezesowi W-MIR za udział w Jesiennych Targach 

Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa” w dniach 1-2 września 2018 roku w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w spotkaniu 

w dniu 06.09.2018 roku w Ostródzie w związku z zagrożeniami. 

 Urząd Miejski w Gołdapi - Zaproszenie na Dożynki Diecezji Ełckiej w dniu 08.09.2018 roku  

w Gołdapi. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w uroczystościach uczestniczył Przewodniczący 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 
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 Klub Jeździecki "Stado Kętrzyn" - Zaproszenie na VII Ogólnopolski Czempionat Ogierów 

Hodowlanych Ras w dn. 8 września 2018 roku  na terenie Stada Ogierów w Kętrzynie. – Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Zaproszenie na VI Olsztyńską Wystawę Dalii w dn.  

8-9.09.2018 r., Ogród Ośrodka Dydaktyczno-Doświadczalnego UWM Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie - Zaproszenie na Główne Uroczystości Odpustowe i 

Dożynki Archidiecezjalne w dn. 9 września 2018r. w Gietrzwałdzie. – Zarząd podjął uchwałę o 

oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR. 

 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na konferencję inauguracyjną pt. "Strategia rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego - kurs na rozwój. Dialog 

Obywatelski z Komisją Europejską nt. przyszłości polityki spójności 2021-2027" w dniu 

12.08.2018r. w Starych Jabłonkach. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano 

nikogo. 

 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na inaugurację 73. sezonu artystycznego Filharmonii w dniu 

14.09.2018 roku w Olsztynie Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 

 Urząd Marszałkowski - zaproszenie na pierwsze seminarium strategiczne zespołu ds. aktualizacji 

strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego (Forum 

Partnerskiego), które odbędzie się 17 września br. w Olsztynie. Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Zaproszenie na konferencję pn. "Polonia Restituta. Dekalog 

dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości"  "Ekologia-Solidarność społeczna - 

Zrównoważony rozwój" w dniu 24.09.2018 roku w Olsztynie-Kortowo. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

 Agencja Przedsiębiorczości Sp.z.o.o. - Zaproszenie na VI Polski Kongres Przedsiębiorczości w dn. 

24-25.09.2018 w Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi- zaproszenie na konferencję „Polskie rośliny włókniste i 

zielarskie dla innowacyjnej biogospodarki” w dniu 19.09.2018 r. w Warszawie. Zarząd zapoznał się 

z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Urząd Marszałkowski- Zaproszenie na Warmińsko- Mazurskie Dożynki Wojewódzkie w dniu 

16.09.2018 r.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Zarządu W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji w dniu 18.09.2018 r. spotkania z Sekretarzem Stanu w 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  na temat aktualnej sytuacji w województwie warmińsko-

mazurskim w związku z wystąpieniem ASF. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim, 

  rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim, 

  rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim, 
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 organizacji wyjazdu na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO- SHOW w Bednarach, 

 zwrotu kosztów podróży przedstawicielom W-MIR uczestniczącym w Dożynkach Jasnogórskich w 

dniach 1-2 września 2018 r. do miejsc zbiórki tzn. do Olsztyna i Działdowa, 

 zwrotu kosztów podróży przedstawicielom W-MIR  Pani Halinie Damian i Panu Arkadiuszowi 

Przyłuckiemu uczestniczącym w Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 15-16 września 2018 

r. – i pozostałym uczestnikom wyjazdu do miejsca zbiórki, 

 oddelegowania Zarządu, Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR oraz Członków Rad 

Powiatowych W-MIR w powiecie olsztyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, ostródzkim i elbląskim 

na konferencję pn. "Wspólna Polityka Rolna (WPR) 2021-2027" w dn. 17.09.2018 roku w 

Olsztynie, 

 zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichel Prezesa W-MIR za udział w spotkaniu w dniu 

04.09.18 w Olsztynie dotyczącym organizacji W-M Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie 

się podczas Targów Hodowlanych Zagroda w Ostródzie w dniach 20-21.10.2018 roku, 

 dofinansowania wyjazdu młodzieży na Międzynarodową Wystawę Maszyn Rolniczych AGRO 

SHOW w Bednarach. – Zarząd zapoznał się z pismem, podjął uchwałę o udzieleniu wsparcia w 

kwocie 1000 zł na współorganizację wyjazdu, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi 

Tańskiemu Wiceprezesowi W-MIR za udział w XXXIX Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w dniu 28 sierpnia 2018r Olsztynie, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w spotkaniu w dniu 30.08.2018 roku w 

Giżycku w związku z zagrożeniami ASF, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi 

Tańskiemu –Wiceprezesowi W-MIR za udział w Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko dla 

Rolnictwa” w dniach 1-2 września 2018 roku w Olsztynie, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w spotkaniu w dniu 06.09.2018 roku w 

Ostródzie w związku z zagrożeniami, 

 oddelegowania Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR na Główne Uroczystości 

Odpustowe i Dożynki Archidiecezjalne w dn. 9 września 2018r. w Gietrzwałdzie, 

 oddelegowania Zarządu W-MIR na Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie w dniu 

16.09.2018r., 

 organizacji w dniu 18.09.2018 r. spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi  na temat aktualnej sytuacji w województwie warmińsko-mazurskim w związku z 

wystąpieniem ASF. 

 

 

 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 
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