
Protokół Nr 10/2017

Z posiedzenia Zarządu W-MIR z dnia 10 lipca 2017 roku 

W posiedzeniu  uczestniczyli:  Jan  Heichel  Prezes  W-MIR,  Romuald  Tański  Wiceprezes  W-MIR, 
Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz Członkowie Zarządu W-MIR oraz Jolanta Mackiewicz Zastępca 
Dyrektora Biura W-MIR.

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie 
Zarządu  rozpoczęło  się  o  godz.  10.30  w  siedzibie  biura  W-MIR  w  Olsztynie,  
a zakończyło o godzinie 15.00. 

Posiedzenie przebiegało wg następującego porządku:

1. Wnioski z VII Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 13.06.2017 r.
2. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił wnioski zgłoszone podczas  VII 
Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 13 czerwca 2017 r. w Giżycku.

 Wystąpić do ustawodawcy o danie możliwości stwierdzenia klęski suszy. Wystąpić o rozszerzenie 
punktów pomiarowych- stacji meteorologicznych.
Wnioskodawca: Krzysztof Kazaniecki
Zarząd poinformował, że w dniu 27.06.2017 r. wystosowano pismo  L. dz. 21 38/06/2017-RR do 
Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Krzysztofa  Jurgiela  w  sprawie  podjęcia  działań  w  kwestii  
zwiększenia  ilości  stacji  meteorologicznych  niezbędnych  do  wyliczania  klimatycznego  bilansu 
wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 Usystematyzowanie naborów wniosków PROW tak aby nie pokrywały się z innymi działaniami 
prowadzonymi przez ARiMR. Rozłożyć terminy naborów wniosków przez okres całego roku, a nie 
jak to było dotychczas przez okres 3 miesięcy.
Wnioskodawca- Krzysztof Kazaniecki 
Zarząd poinformował, że w dniu 29 czerwca 2017 r. wystosowano pismo L. dz.2173/06/2017-IRK 
do Krajowej  Rady Izb Rolniczych,  aby wystąpiła  do Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi,  o  
usystematyzowanie  i  rozłożenie  w czasie  całego roku terminów naborów wniosków o płatności  
bezpośrednie oraz na poszczególne działania w ramach PROW 2014-2020.

 Wystąpić do RDOŚ o włączenie żurawia do zwierzyny prawnie chronionej tak aby było możliwe 
ubieganie się o odszkodowanie za straty spowodowane przez ten gatunek.
Wnioskodawca- Krzysztof Kazaniecki
Zarząd poinformował, że w dniu 29 czerwca 2017 r. skierowano pismo L.Dz. 2175/06/2017-RR do 
Ministra Środowiska z wnioskiem o włączenie żurawia do grupy gatunków powodujących szkody, 
za które Skarb Państwa wypłaca odszkodowania. 

 Wystąpić do Ministra Rolnictwa oraz prezesa ANR o przychylność wobec rolników, którzy nabyli 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej na zasadzie pierwszeństwa nabycia. Ówczesna polityka 
gospodarowania gruntami przez ANR miała na celu sprzedaż nieruchomości w trybie przetargów 



bądź  sprzedaży  na  zasadzie  pierwszeństwa  w  nabyciu  wieloletnich  umów  dzierżawy. 
Niejednokrotnie rolnicy byli zmuszani do wykupu dzierżawionych nieruchomości, brak zgody na 
wykup  dzierżawy  mógł  skutkować  sprzedażą  nieruchomości  w  trybie  przetargu  obciążonego 
umową dzierżawy. Obecna sytuacja finansowa w gospodarstwach rodzinnych nie zawsze pozwala 
wywiązać się z zobowiązań wobec ANR. Jako rozwiązanie zaistniałej sytuacji proponuję zmianę 
umowy kupna- sprzedaży w formie aktu notarialnego na umowę dzierżawy na okres 30 lat licząc od 
daty zakupu nieruchomości wyłącznie na wniosek rolnika, który ma zaległości w ANR z tytułu 
nabycia  nieruchomości  rolnych  na  zasadzie  pierwszeństwa  w  nabyciu.  Część  wpłaconych  rat 
zaliczyć  na  poczet  czynszu  dzierżawnego..  Egzekucja  przez  ANR  zaległości  za  niespłacone 
zobowiązania oraz przejecie zadłużonych nieruchomości może spowodować znaczne zmniejszenie 
powierzchni paszowej gospodarstwa co pociągnie za sobą zmniejszenie produkcji i doprowadzi do 
konieczności zaprzestania prowadzenia gospodarstwa- bankructwo.
Wnioskodawca- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem 
na posiedzeniu. Postanowiono wystosować pismo do ANR w Olsztynie z zapytaniem o możliwość  
zamiany zakupu gruntu na dzierżawę, czy jest możliwość zrzeczenia się zakupionych gruntów w  
ANR w przypadku kłopotów finansowych rolnika, ze wskazaniem trybu załatwienia sprawy i na  
jakich zasadach ma być rozliczenie.

 Obecna polityka  rolna  jest  krzywdząca  dla  rolników mniejszym areale.  Rolnicy obu zawodowi 
(ubezpieczeni  w  ZUS)  w  niektórych  działaniach  PROW  nie  mogą  skorzystać  z  programu  
w związku z ubezpieczeniem w ZUS. Ograniczają ich również przepisy w zakresie zakupu gruntu 
rolnego lub dzierżawienia od ANR. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o zmianę przepisów w tym 
zakresie.
Wnioskodawca- Ryszard Kordalski
Zarząd zapoznał się z wnioskiem na posiedzeniu Zarządu W-MIR, poinformował, że z wnioskiem 
podobnej treści do KRIR zwróciła się Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, w związku z czym 
Zarząd  postanowił,  że  w  przypadku  otrzymania  odpowiedzi  zostanie  ona  przekazana 
wnioskodawcy.

 Zwrócić się do RDLP o wycinkę drzew w lasach wzdłuż cieków wodnych, aby umożliwić wjazd 
sprzętem w celu udrożnienia rowów i likwidacji tam w województwie warmińsko-mazurskim
Wnioskodawca- Mirosław Pawlukowski.
Zarząd poinformował, że w dniu 26 czerwca 2017 r. wystosowano pismo L. dz. 2122/06/2017 – RW 
do  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Olsztynie  w  sprawie  obowiązku  utrzymania  
urządzeń melioracji  na gruntach rolnych i  leśnych należących do Lasów Państwowych.  Walne  
Zgromadzenie  wyraziło  niepokój  o  brak  stałej,  systematycznej  konserwacji  urządzeń  
melioracyjnych leżących na gruntach Lasów Państwowych na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego.

Ad 2. W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR
 Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim - Rada Powiatowa 

W-MIR w powiecie  szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie  zgody  dotyczącej 
przeznaczenia kwoty w wysokości do 300 zł ( trzysta złotych 00/100 ) pozostających w dyspozycji 
rady  na  poczet  najmu  sali  na  posiedzenie,  które  odbędzie  się  w  dniu  30  czerwca  2017  r.  w 
Szczytnie. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR  
w powiecie szczycieńskim.

 Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie 
nidzickim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem o wydatkowanie kwoty w wysokości 250 zł 
(dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ) ze środków rady powiatowej na współudział organizacyjny 
posiedzenia rad powiatowych powiatów: nidzickiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego, 



działdowskiego, które zaplanowano na dzień 6 lipca 2017 r,. w miejscowości Wysoka w gminie 
Działdowo. -  Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-
MIR w powiecie nidzickim.

 Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim - Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie 
Iławskim  zwraca  się  z  prośbą  do  Zarządu  W-MIR  o  możliwość  przeznaczenie  kwoty  420  zł 
będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  na  współorganizację  wspólnego  posiedzenia  rad 
powiatowych W-MIR w powiecie: działdowskim, iławskim, nidzickim, nowomiejskim, ostródzkim 
(wynajem sali, serwis kawowy)  w dniu 6 lipca 2017 r. w miejscowości Wysoka. - Zarząd podjął  
uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim.

 Wnioski  Rady  Powiatowej  W-MIR w powiecie  nowomiejskim -  Rada  Powiatowa  W-MIR  
w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o możliwość przeznaczenie 
kwoty  350  zł  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  na  współorganizację  wspólnego 
posiedzenia  rad  powiatowych  W-MIR  w  powiecie:  działdowskim,  iławskim,  nidzickim, 
nowomiejskim, ostródzkim (wynajem sali, serwis kawowy)  w dniu 6 lipca 2017 r. w miejscowości 
Wysoka. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie nowomiejskim.

 Wnioski  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  działdowskim  -  Rada  Powiatowa  W-MIR  
w powiecie  działdowskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o możliwość przeznaczenie 
kwoty  800  zł  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  na  współorganizację  wspólnego 
posiedzenia  rad  powiatowych  W-MIR  w  powiecie:  działdowskim,  iławskim,  nidzickim, 
nowomiejskim, ostródzkim (wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 6 lipca 2017 r. w miejscowości 
Wysoka. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie nowomiejskim.

 Zaproszenie na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiecie iławskim, nidzickim, 
nowomiejskim i ostródzkim w dniu 6 lipca 2017 roku godz. 10.00 w miejscowości Wysoka.  -  
W posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR

 Zaproszenie  na  wspólne  posiedzenie  Rad  Powiatowych  WMIR  z  powiatu  elbląskiego  
i braniewskiego w dniu 3.07.2017 roku godz. 10.00 w Elblągu. - W posiedzeniu Rady uczestniczył  
Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  elbląskim 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 upominku dla Gminnego Domu Kultury w Jegłowniku w ramach dobrej 
współpracy z Radą Powiatową W-MIR w powiecie elbląskim. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie  
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie iławskim  w odniesieniu 
do pisma skierowanego do Zarządu W-MIR przez Pana Zdzisława Tarkę Prezesa Stowarzyszenia 
„Sami  Swoi  Jędrychowo”  w  sprawie  dofinansowania  organizowanego  konkursu   pt.  „Słodkie 
smakołyki”  w  dniu  22  lipca  2017  r.,  popiera  podjętą  przez  stowarzyszenie  inicjatywę 
zorganizowania ww. konkursu i włącza się współorganizację tego przedsięwzięcia.  W związku z 
tym, Rada Powiatowa zwraca się z prośbą do Zarządu o przekazanie  stosownej kwoty na ten  cel 
bądź  ufundowanie  nagród  rzeczowych.  -  Zarząd podjął  uchwałę  o  współorganizacji  konkursu, 
przeznaczono na ten cel kwotę 500 zł,  w skład komisji  konkursowej oddelegowano Panią Zofie  
Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

Ad 3. W dalszej części Zarząd omówił pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:          



 Odpowiedź na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z  dnia 26 kwietnia 2017 r. znak: 
1497/04/2017-IRK dotyczący zmiany rozporządzenia MRiRW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania,  wypłaty  oraz  zwrotu  pomocy  finansowej  na 
operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania „Pomoc 
na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW 
2014-2020.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  kopię  postanowiono  wraz  z  protokołem  przesłać 
członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Wystąpienia KRIR:
a) wniosek dot. środków ochrony roślin
b) wystąpienie do MS w sprawie zajęcy
c) wystąpienie MRiRW dot. komisji szacujących szkody
d) wniosek VIII Posiedzenie KRIR dot. specjalnej pomocy – Zarząd zapoznał się.

  Wystąpienie ME ws. zbiorników dwupłaszczowych. - Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź  Generalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  na  wniosek  z  VI  Posiedzenia  KRIR 

skierowany do Premier Beaty Szydło o spowodowanie zmniejszenia populacji wilka w Polsce oraz 
określenie  przez  Ministra  Środowiska  takiej  liczebności  populacji,  aby  nie  zagrażały  one 
prowadzeniu gospodarstw rolnych i samym rolnikom i mieszkańcom wsi. - Zarząd zapoznał się.

 Wystąpienie  KRIR  do  Prezes  Rady  Ministrów  w  sprawie  zniesienia  obowiązku  potwierdzania 
odbioru paliwa przez wszystkich rolników. - Zarząd zapoznał się.

 Wystąpienie  KRIR do MRiRW dotyczące  problemu  napływu  produktów rolnych  z  Ukrainy.  -  
Zarząd zapoznał się.

 Pismo KRIR w sprawie przywrócenia stosowania zapraw neonikotynoidowych. - Zarząd zapoznał  
się.

 Pismo KRIR w sprawie zawartości kadmu w nawozach fosforowych. - Zarząd zapoznał się.
 Wnioski  Rady  ds.  Kobiet  i  Rodzin  z  Obszarów  Wiejskich  przy  KRIR  i  odpowiedzi.-  Zarząd 

zapoznał się.
 Informacja dotycząca rozpoczęcia I etapu konkursu pn. "Rolniczki motorem innowacji w Polsce" 

oraz prośba o zgłoszenie laureatki do dnia 30 września 2017 roku . - Zarząd zapoznał się.
 Opinia  KRIR do projektu  działań  ARR dotyczącego  wsparcia  producentów mleka  i  rolników  

w innych sektorach hodowlanych. - Zarząd zapoznał się.
 Alert  lobbingowy  na  temat  głosowania  plenarnego  w  PE  nad  projektem  rozporządzenia 

delegowanego Komisji  wprowadzającego poprawki do rozporządzenia  delegowanego 639/2014  
w sprawie przepisów dotyczących płatności  bezpośrednich dla  rolników w tym zazieleniania.  -  
Zarząd zapoznał się.

 Pismo od Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9.06.2017 r., w sprawie wymagań dotyczących 
badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie. - Zarząd zapoznał się, kopię postanowiono  
wysłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Prośba  o  udostępnienie  danych  nt.  cen  dzierżaw  gruntów  rolnych.  -  Zarząd  zapoznał  się.  
Poinformował, że Zarząd W-MIR nie posiada danych dotyczących cen dzierżaw gruntów w obrocie  
prywatnym.

 Pismo do Pana Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej - Leszka Grali dotyczące wyjaśnienia przez 
ANR  wezwania  Dolnośląskiej  IR  do  wyjaśnień  w  sprawie  czy  nabywca  nieruchomości  jest 
członkiem izby. - Zarząd zapoznał się.

 Odpowiedź Ministra Środowiska o przywrócenie wilka na listę zwierząt łownych oraz wystąpienie 
KRIR z dnia 28 października 2016 r.  w tej sprawie. - Zarząd zapoznał się.



 Odpowiedź GDOŚ na wniosek Rady Kobiet przy KRIR w sprawie wypłacania odszkodowań za 
realne szkody powodowane przez bobry. - Zarząd zapoznał się.

 Odpowiedź resortu rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR ws. problemów z aplikacją e-wniosek. 
- Zarząd zapoznał się.

 Pismo Ministerstwa Rozwoju w sprawie ograniczenia zawartości kadmu w nawozach fosforowych. 
- Zarząd zapoznał się.

 Pismo ARR dotyczące planu działań promocyjnych ARR na rynkach zagranicznych w 2018 r.  -  
Zarząd zapoznał się.

 Pismo  Prezesa  ARR  w  sprawie  kampanii  „Polska  Smakuje"  -  do  wykorzystania  
i rozpowszechnienia. - Zarząd zapoznał się.

 Informację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dywersyfikacji upraw. -  
Zarząd zapoznał się.

 Prośba  o  przedstawienie  stanowiska  odnośnie  tak  sformułowanych  tematów oraz  o  ewentualne 
zgłoszenie uzupełnień i modyfikacji:
1.    Intensyfikacja współpracy handlowo-inwestycyjnej
- potwierdzenie zainteresowania zwiększenia eksportu rolnego do Kazachstanu
- ewentualne problemy z tranzytem przez terytorium Rosji. - Zarząd zapoznał się.
2.    Weterynaryjne bariery w dostępie do rynku kazachstańskiego
- uznanie przez Kazachstan regionalizacji terytorium Polski w związku z wystąpieniem przypadków 
ASF
- uznanie przez Kazachstan regionalizacji terytorium Polski w związku z wystąpieniem przepadków 
zjadliwej grypy ptaków. - Zarząd zapoznał się.
3.    Wsparcie eksperckie w obszarze rolnictwa
- potwierdzenie gotowości współpracy eksperckiej z Kazachstanem (w tym współpraca instytutów 
badawczych, ośrodków doradztwa rolniczego). - Zarząd zapoznał się.

 Zaproszenie  do udziału w Dniach Pola w Pępowie k. Kartuz. - Zarząd zapoznał się.
 Konferencja nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, Bruksela 7 lipca 2017.- Zarząd zapoznał się,  

nikt nie uczestniczył.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usuniecie drzew 

i krzewów. - Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Projekty rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 

zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
- Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 
z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. - Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest 
wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.-  
Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest 
wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. -  
Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  podklas 
działalności  według klasyfikacji  PKD, w których  wydawane  są  zezwolenia  na pracę  sezonową 
cudzoziemca. - Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.



 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw, do których 
obywateli  stosuje  się  niektóre  przepisy dotyczące  zezwolenia  na  pracę  sezonową oraz przepisy 
dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.- Zarząd zapoznał się,  
nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat 
dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na 
pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.  -  
Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  w  sprawie  wydawania 
zezwolenia  na  pracę  cudzoziemca  oraz  wpisu oświadczenia  o  powierzeniu  wykonywania  pracy 
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.- Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Projekt ustawy  o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. - Zarząd zapoznał  
się, nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieni jacy rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania,  wypłaty  oraz  zwrotu  pomocy  finansowej  w 
ramach  poddziałania  „Płatności  na  rzecz  rolników  kwalifikujących  się  do  systemu  małych 
gospodarstw, którzy trwale przekazali  swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.-  Zarząd zapoznał  
się, nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
wzoru imiennego upoważnienia  do wykonywania czynności  kontrolnych nad działalnością  grup 
producentów rolnych i ich związków. - Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Informacja o Dożynkach Prezydenckich w Spale- 17.09.2017.-  Zarząd zapoznał się z informacją,  
postanowiono, że  zostanie zorganizowany wyjazd przedstawicieli W-MIR na Dożynki w Spale.

Ad 4 W ostatnim punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 9 z dnia 07 czerwca 2017 r.
 Pani Dyrektor biura W-MIR poinformowała Zarząd W_MIR o terminach planowanych pikników:  

zbożowy - 02.09 Gronowo Elbląskie,  03.09 - drobiowy Janowiec Kościelny,  wieprzowy – 17.09  
Olsztynek.

 W posiedzeniu Zarządu uczestniczyła Pani Justyna Sobiesiak- Z-ca Dyrektora ARiMR W Olsztynie,  
która wyjaśniła Zarządowi W-MIR sprawę opóźnienia płatności dla rolników województwa.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  współorganizacji  Warmińsko-Mazurskich  Dożynek  Wojewódzkich,  
organizacji transportu zbiorowego dla Członków W-MIR.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  współorganizacji  Dożynek  Powiatowych  i  Gminnych  w  2017,  
przeznaczono na ten cel kwotę 1000 zł na każdy powiat.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  zakupu  statuetki  na  obchody 20-lecia  wydziału 
Biologii i Biotechnologii, które odbyły się w dniach 29.06-01.07.2017 w Olsztynie.

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” i przeznaczeniu na  
ten cel kwoty 4000 zł brutto.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  udziału  Pana  Jerzego  Salitry-  Członka  Rady  
Powiatowej W- MIR w powiecie braniewskim w konferencji naukowej pt. "Bioasekuracja-podstawą 
ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków" w dniu 29.06.2017 roku w siedzibie  
PIWet-PIB ,( koszty podróży+ nocleg 120 zł).

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji szkolenia BHP dla pracowników biura  
W-MIR w dniach 9-10 czerwca 2017 r. w kwocie 3252, 64 zł brutto.



 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów organizacji VII Walnego Zgromadzenia W-MIR w 
dniach 23-13 czerwca 2017 r. w kwocie 15262,29 ( w tym wpłaty uczestników 1080 zł).

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  posiedzenia  Zarządu  z  Przewodniczącymi  Rad  
Powiatowych w dniu 15 maj 2017 r. w kwocie 400 zł ( w tym wpłaty uczestników 272 zł).

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów naprawy oświetlenia w biurze W-MIR w Olsztynie w 
kwocie 492 zł brutto.

 Podjęto uchwałę w spawie pokrycia kosztów zakupu programów antywirusowych w kwocie 791,38  
zł brutto.

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej za II półrocze w Warmińsko-Mazurskiej  
Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 300 zł brutto.

 Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji z KRIR wypoczynku letniego dla dzieci rolników w 
dniach 6-16.08.2017 r. w Białym Dunajcu. 

 Podjęto uchwałę w sprawie  zmiany Uchwały Nr 113/2015 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej  Izby  
Rolniczej  w  sprawie  uczestnictwa  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w 
oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w 
uprawach i  płodach rolnych  przez  dziki,  łosie,  jelenie,  daniele  i sarny oraz  przy wykonywaniu 
polowania

 Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosków w konkursie w na prowadzenie Punktów Informacji  
Europejskiej Europe Direct Olecko i Olsztyn. 

 INTEGRITY  GROUP  -  oferta  na  wymianę  systemu  klimatyzacji.-  Podjęto  uchwałę  w  sprawie 
wymiany systemu klimatyzacji do kwoty 16000 zł brutto.

 Sąd Okręgowy w Olsztynie  -  Wezwanie  Pana  J.  Heichela  do  stawiennictwa  na rozprawie  dot. 
sprawy z powództwa T. Frąka w dniu 08.09.2017 r. godz. 10:00 sala 331. - Zarząd zapoznał się z  
informacją.

 Radca  Prawny  Kamila  Warcaba  -  Odpowiedź  na  zapytanie  dotyczące  kontroli  i  sprawdzanie 
procesu wydawania pozwoleń na budowę na nieruchomościach na których znajdują się urządzenia 
melioracyjne.  -  Zarząd zapoznał  się  z  opinią,  kopię  postanowiono przesłać Członkom Walnego 
Zgromadzenia W-MIR.

 Dolnośląska Izba Rolnicza - Stanowisko V Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby 
Rolniczej  we Wrocławiu  z  dnia  12 czerwca 2017 r.  w sprawie OSN. - Zarząd zapoznał  się  z  
pismem.

 Ministerstwo  Środowiska  -  Do  wiadomości  WMIR  -  prośba  o  wzmożoną  kontrolę  nad 
prawidłowością  prowadzenia  szacowania  szkód  przez  dzierżawców  i  zarządców  obwodów 
łowieckich.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Informacja na temat przeprowadzenia 
testów po ukończeniu szkolenia z zakresu środków ochrony roślin.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - pismo dotyczące wieloletnich łowieckich 
planów hodowlanych na lata 2017-2027. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Białymstoku- pismo dotyczące wieloletnich planów 
hodowlanych opracowanych na lata 2017- 2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pismo informujące o wyborze operacji partnera KSOW 
do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Akceptacja wniosku o oszacowanie szkód 
w uprawach roślin sadowniczych spowodowanymi przymrozkami wiosennymi

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Urząd Gminy Purda akceptacja wniosku 
przymrozki wiosenne. - Zarząd zapoznał się z pismem.



 Warmińsko-Mazurski  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie  -  Prośba  o  wywieszenie  na  stronie 
informacji o pojawieniu się nowych ognisk ASF na Warmii i Mazurach.-  Informacja została na 
wywieszona na stronie internetowej W-MIR.

 Główny Inspektorat Weterynarii - 35-36 ognisko ASF u świń w Polsce.  - Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Starostwo Powiatowe w Ostródzie - do wiadomości pismo do Nadleśnictw  w sprawie interwencji 
dotyczącej utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej położonych na gruntach rolnych i leśnych 
należących do Lasów Państwowych.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych - Pismo dot. przypomnienia o  obowiązku wykonywania 
systematycznej  konserwacji urządzeń melioracyjnych leżących na terenie Nadleśnictw.  - Zarząd 
zapoznał się z pismem. Kopię pisma postanowiono przesłać Członkom Walnego Zgromadzenia W-
MIR.

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie do udziału w pracach komisji 
konkursu  na  "Najlepsze  Gospodarstwo  Ekologiczne  w  2017  roku"   oraz  prośba  ufundowanie 
nagrody  dla  wytypowanego  do  udziału  w  konkursie  krajowym  gospodarstwa  w  kategorii 
"Ekologiczne  gospodarstwo towarowe".-  Zarząd podjął  uchwałę  o współorganizacji  konkursu  i  
przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł brutto.

 Klub  Jeździecki  "Stado  Kętrzyn"  -  Prośba  o  pomoc  w  zakupie  nagród  i  pucharów  na  XVI  
Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych IV Specjalistyczną Wystawę Koni Ardeńskich oraz  
XXI Pokazy Konne w dniach 22-23 lipca 2017 w Kętrzynie. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie  
współorganizacji Czempionatu i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2000 zł brutto.

 Urząd Gminy Iława - Prośba o dofinansowanie Dożynek Gminnych w Lasecznie, które odbędą się 
w dniu 10 września 2017 roku. - Zarząd postanowił przekazać pismo Radzie Powiatowej W-MIR 
w powiecie iławskim.

 Świętokrzyska Izba Rolnicza - Pismo z prośbą o pomoc finansową dla rolnika Bartłomieja Zająca, 
którego w dniu 27.05.2017 r. dotknął pożar. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 InConventus Group - wniosek dotyczący organizacji autokaru w związku z organizacją wydarzenia 
Narodowy Dzień Mlecznej Fermy w dniu 05.09.2017 r. w Andrzejowie.- Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Stowarzyszenie  "Sami  Swoi  Jędrychowo"  -  Prośba  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  lub 
ufundowanie  nagród  oraz  Zaproszenie  do  udziału  w  I  Regionalnym  Konkursie  "Słodkie 
Smakołyki"  w dniu 22.07.2017 r. godz. 16:00 w Jędrychowie.  - Zarząd zapoznał się z pismem. 
Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą postanowiono przystąpić do współorganizacji.

 Urząd Gminy Godkowo - Pismo z prośbą o dofinansowanie Dożynek Gminnych w Podągach  
w dniu  10.09.2017 r.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  postanowiono  przekazać  pismo  Radzie  
Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.

 Nest Bank - zgłoszenie chęci uczestnictwa Nest Banku w szkoleniach organizowanych dla rolników 
przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Konkurs - Wzorowy Ogrodnik.- Zarząd zapoznał  
się z pismem.

 Warmińsko-Mazurska  Regionalna  Organizacja  Turystyczna  -  Protokół  z  Walnego  Zebranie 
Członków W-M ROT z dnia 19 czerwca 2017 r.  z prośbą o przesłanie  ewentualnych uwag do 
protokołu do dnia 30.07.17.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 SWIMER  -  propozycja  uczestnictwa  pracownika  firmy  w  organizowanych  przez  WMIR 
spotkaniach czy szkoleniach dla rolników.- Zarząd zapoznał się z pismem.



 Media Kontent - Pismo informujące o terminie rozpoczęcia publikacji e-gazety pt. Work in Poland 
od 10.07.2017 r. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Urząd  Miasta  i  Gminy  Pasym  –  Podziękowanie  za  udział  w  Międzygminnych  Targach 
Przedsiębiorczości  2016  i  zaproszenie  do  udziału  w  następnej  edycji.-  Zarząd  zapoznał  się  z  
podziękowaniem.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR z 
udział w XXVIII sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 21.06.2017 roku.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelwoi- Prezesowi W_MIR 
za udział w zakończeniu roku szkolnego w dniu 23.06.2017 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia  
Rolniczego w Karolewie

 PSL  -  Zaproszenie  na  Wojewódzkie  Święto  Ludowe  oraz  Rodzinny  Piknik  Ludowy  w  dniu 
25.06.2017  roku  godz.  10.30  Ostróda.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem.  Nikogo  nie 
oddelegowano.

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  - Zaproszenie na spotkanie organizacyjne 
Zespołu  w  dniu  03.07.2017  r.  godz.  11:00  w  UW  w  Olsztynie.  - Zarząd  zapoznał  się  z  
zaproszeniem.

 Urząd Miasta i Gminy w Biskupcu - Zaproszenie na 2 Wilimski Festiwal Jadła i Ryby Wędzonej w 
dniu 15.07.2017 r. godz. 14:00 w Wilimach. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Zarząd W-MIR 
oddelegował Prezesa W-MIR Pana Jana Heichela.

 Messe  Berlin  -  Zaproszenie  na  83  Międzynarodowa  Wystawę  Gospodarki  Żywnościowej, 
Rolnictwa i Ogrodnictwa "Grune Woche" w dniach 19-28.01.2018 r. w Berlinie.- Zarząd zapoznał  
się z zaproszeniem. Nie oddelegowano nikogo.

 Skarga rolnika na przetarg ofertowy na nieruchomość rolną po zlikwidowaniu PGR Nakomiady- 
Zarząd zapoznał się ze skargą, postanowiono rozpoznać sprawę

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

 rozdysponowania  środków  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
szczycieńskim

 rozdysponowania  środków  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
nidzickim

 rozdysponowania  środków  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
iławskim

 rozdysponowania  środków  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
nowomiejskim

 rozdysponowania  środków  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
działdowskim

 rozdysponowania  środków  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
elbląskim

 współorganizacji konkursu  pt. „Słodkie smakołyki” w dniu 22 lipca 2017 r. i przeznaczeniu na  
ten  cel  kwoty  500 zł,  w  skład  komisji  konkursowej  oddelegowano  Panią  Zofię  Stankiewicz-  
Członka Zarządu W-MIR, przyznano zwrot kosztów podróży. 

 współorganizacji  Warmińsko-Mazurskich  Dożynek  Wojewódzkich,  organizacji  transportu 
zbiorowego dla członków W-MIR

  współorganizacji Dożynek Powiatowych i Gminnych w 2017, przeznaczono na ten cel kwotę  
1000 zł na każdy powiat.



 pokrycia kosztów zakupu statuetki na obchody 20-lecia wydziału Biologii i Biotechnologii, które  
odbyły się w dniach 29.06-01.07.2017 w Olsztynie.

 organizacji VI edycji konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” i przeznaczeniu na ten cel kwoty  
4000 zł brutto.

 pokrycia kosztów udziału Pana Jerzego Salitry  w konferencji  naukowej  pt.  "Bioasekuracja - 
podstawą ochrony przed afrykańskim pomorem świń i grypą ptaków" w dniu 29.06.2017 roku w 
siedzibie PIWet-PIB ,( koszty podróży+ nocleg 120 zł)

 pokrycia  kosztów organizacji  szkolenia  BHP dla pracowników biura W-MIR w dniach 9-10  
czerwca 2017 r. w kwocie 3252, 64 zł brutto

 pokrycia kosztów organizacji VII Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniach 23-13 czerwca 2017 
r. w kwocie 15262,29 ( w tym wpłaty uczestników 1080 zł)

  pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych w dniu 15 maj  
2017 r. w kwocie 400 zł ( w tym wpłaty uczestników 272 zł)

  pokrycia kosztów naprawy oświetlenia w biurze W-MIR w Olsztynie w kwocie 492 zł brutto
  pokrycia kosztów zakupu programów antywirusowych w kwocie 791,38 zł brutto
 pokrycia składki członkowskiej za II półrocze w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji  

Turystycznej w kwocie 300 zł brutto.
 współorganizacji z KRIR wypoczynku letniego dla dzieci rolników w dniach 6-16.08.2017 r. w  

Białym Dunajcu
 zmiany  Uchwały  Nr  113/2015  Zarządu  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  sprawie 

uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach, szacowaniu 
szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach  
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania

 złożenia wniosków w konkursie na prowadzenie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct  
Olecko i Olsztyn. 

 wymiany systemu klimatyzacji do kwoty 16000 zł brutto.
 współorganizacji  konkursu  na  „Najlepsze  Gospodarstwo  Ekologiczne  w  2017  roku"  i  

przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł brutto.
 współorganizacji  Ogólnopolskiego  Czempionat  Koni  Zimnokrwistych  i  IV  Specjalistycznej  

Wystawy Koni Ardeńskich oraz XXI Pokazów Konnych w dniach 22-23 lipca 2017 w Kętrzynie. i  
przeznaczeniu na ten cel kwoty 2000 zł brutto.

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR z udział w XXVIII sesji  
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 21.06.2017 roku.

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W_MIR za udział w zakończeniu 
roku  szkolnego  w  dniu  23.06.2017  r.  w  Zespole  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w 
Karolewie

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
           


