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Protokół Nr  11/2019 

Z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 19 sierpnia 2019 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel - Prezes W-MIR, Romuald Tański - Wiceprezes  

W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski i Zofia Stankiewicz – Członkowie Zarządu W-MIR, 

oraz Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR V kadencji i Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura 

Izby.  

 

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie 

Zarządu odbyło się w Olsztynie rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło o godzinie 14.30.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Organizacja Walnego Zgromadzenia W-MIR . 

2. Organizacja Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku. 

3. Pisma w sprawie wyborów. 

4. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i komisji. 

5. Pisma dotyczące ASF: 

6. Pisma dotyczące strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi: 

7. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

8. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono organizację I Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

Ustalono termin na dzień 3 września 2019 r. oraz przygotowano porządek posiedzenia, który zostanie 

przesłany wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia. 

 

Ad.2 W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono współorganizację Warmińsko-Mazurskich Dożynek 

Wojewódzkich. Zaplanowano przygotowanie stoiska W-MIR oraz zorganizowanie transportu zbiorowego 

dla przedstawicieli W-MIR. Zgodnie z uzgodnieniami Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza wskaże także 

Starostów Dożynek. W związku z powyższym podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji Warmińsko-

Mazurskich Dożynek Wojewódzkich.  

 

Ad. 3 W następnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi w związku  

z wyborami: 

- wniosek o dostęp do informacji publicznej dot. komisji wyborczej okręg nr 114.- Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem, postanowiono przygotować odpowiedź i przesłać wnioskodawcy. 

- skarga na nieprawidłowości przeprowadzonych wyborów w okręgu wyborczym nr 13.- Zarząd zapoznał 

się ze skargą.Zarząd postanowił przygotować odpowiedź i przesłać skarżącej. 

- Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - pismo do MRIRW w sprawie wyborów.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

Ad. 4 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad 

Powiatowych: 
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- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody  

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości jednego tysiąca zł na poczet współudziału samorządu 

rolniczego w organizowanych dożynkach gminnych na terenie powiatu nidzickiego. Rada zamierza 

przeznaczyć ww. kwotę na zakup nagród rzeczowych w konkursach podczas organizowanych dożynek 

gminnych w Kozłowie, Janowcu Kościelnym i Janowie. Kwota czterystu złotych zostanie przeznaczona na 

dożynki w Janowcu Kościelnym, natomiast gmina Janowo i Kozłowo otrzymają kwotę trzystu złotych..- 

Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie lidzbarskim zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie 

kwoty w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożynek powiatowych i gminnych 

powiecie lidzbarskim, które odbędą się w 2019 roku oraz do 200 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie 

środków oraz podjął uchwałę o rozdysponowanie środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

lidzbarskim. 

 - 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   nagród, które będą wręczone w czasie Dożynek Gminnych  w gminie Elbląg , Pasłęk, Gronowo 

Elbląskie w powiecie elbląskim w miesiącu sierpniu i wrześniu 2019 roku. Zgodnie z wcześniej podjętą 

uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków. 

- 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 Rychlikach  w dniu 24 sierpnia  2019 

roku.- Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków będących w dyspozycji 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 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

zakup  nagród , które będą wręczone w czasie Dożynek Gminnych w Godkowie w dniu 01 września 2019r. 

.- Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków będących w dyspozycji 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 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 2019r. .- Zarząd podjął uchwałę w 

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

- 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 i  nagród, które będą wręczone w czasie Dożynek Powiatu Braniewskiego w Płoskini ,   

w dniu 22 września 2019 roku. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na 

rozdysponowanie środków. 

- 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 miesiącu  września 2019 roku. - Zgodnie  

z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków. 

 - 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 
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dniu 24 sierpnia 2019r. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków będących  

w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim 

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

prośbą o dofinansowanie w kwocie 1 000, 00 zł ze środków Zarządu Izby na nagrody za najpiękniejszy 

wieniec dożynkowy na uroczystościach, które odbędą się: 

 w Gminie Bartoszyce - w dniu 14-09-2018 r. w miejscowości Kinkajmy – 250,00 zł, 

 w Gminie Bisztynek - w dniu 08-09-2018 r. w miejscowości Bisztynek – 250,00 zł, 

 w Gminie Górowo Iławeckie - w dniu 8-09-2018 r. w miejscowości Pieszkowo – 250,00 zł,  

 w Gminie Sępopol - w dniu 01-09-2018 roku w miejscowości Sępopol – 250,00 zł. 

Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków. 

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

prośbą do Zarządu Izby o interwencję w sprawie bezpodstawnych wezwań policji na rolników przez 

mieszkańców wsi (nie zajmujących się zarobkowo rolnictwem).- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, 

postanowił zwrócić się do Rady Powiatowej W-MIR z prośbą o uszczegółowienie i sprecyzowanie wniosku. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem 

o wyrażenie zgody  dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości jednego tysiąca złotych przewidzianych 

na dożynki oraz sześciuset złotych pozostających w dyspozycji Rady na poczet nagród w konkursach 

organizowanych dla rolników podczas Dożynek Powiatowych w  Dźwierzutach, które odbędą się 25 

sierpnia 2019 r. -  Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie 

środków, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie 

w kwocie 1000 zł oraz 200 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację Dożynek Gminno-

Parafialnych w Mrocznie (dn.24.08.2019 r.), Dożynek Gminnych w Biskupcu (dn.31.08.2019 r.), Dożynek 

Gminnych w Tylicach (dn.08.09.2019 r.), Dożynek Gminno-Powiatowych w Kącikach (dn.15.09.2019 r.) – 

zakup pucharów dla Starostów Dożynek. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na 

rozdysponowanie środków, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie nowomiejskim. 

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

wsparcia finansowego w kwocie 8 tys. zł panu Piotrowi Trojanowskiemu zam. Wonna 41, gmina 

Biskupiec, powiat nowomiejski. W dniu 27 lipca 2019 roku w wyniku uderzenia pioruna w gospodarstwie 

pana Piotra Trojanowskiego została zniszczona obora, w której znajdował się całoroczny zapas paszy 

objętościowej (siano, słoma) przeznaczonej na skarmianie zwierząt. Dzięki wsparciu finansowemu pan 

Piotr Trojanowski miałby możliwość przeprowadzenie częściowego remontu obory. – Zarząd postanowił 

przygotować stosowną uchwałę na Walne Zgromadzenie W-MIR. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie w 

kwocie 1000 zł oraz 1000 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację Dożynek Gminnych 

w Kisielicach w dn. 01.09.2019 r. (zakup pucharów i nagród rzeczowych), Dożynek Gminnych w 

Rumienicy w dn. 01.09.2019 r. (zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Redakach w dn.08.09.2019 r. 

(zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Zalewie w dn. 25.08.2019 r. (zakup pucharów), Dożynek 

Gminnych w Mątykach w dniu 01.09.2019 r. (zakup pucharów). Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą 

Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków, podjął uchwałę o rozdysponowanie środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie 

w kwocie do 1000 zł na organizację Gminnych Dożynek w Narzymiu w dniu 1 września 2019 r. (zakup 

nagród rzeczowych dla młodych rolników). -Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na 

rozdysponowanie środków. 

-Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim 

zwraca się z prośbą o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 1000 zł (jeden tysiąc ) będącej w 

dyspozycji Zarządu na nagrody w konkursach organizowanych podczas dożynek na terenie powiatu 
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gołdapskiego w gminach Gołdap, Dubeninki oraz Banie Mazurskie. Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą 

Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków. 

- Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim wnioskuje do Zarządu 

W-MIR w Olsztynie o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 1 000,00 zł ( słownie: tysiąc 

złotych 00/100 ) na organizację dożynek a będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

piskim. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków. 

- Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim wnioskuje do 

Zarządu W-MIR w Olsztynie o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 1 000,00 zł (słownie: 

tysiąc złotych ) na organizację dożynek a będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie    

węgorzewskim. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie środków 

 

- Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim wnioskuje do 

Zarządu W-MIR w Olsztynie o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 1 000,00 zł (słownie: 

tysiąc złotych) na organizację dożynek a będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

giżyckim. - Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie 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 

konkursie wiedzy rolniczej, przeprowadzonego podczas Gminnego Święta Plonów w Kolnie w dniu 01 

września 2019 roku. -  Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na rozdysponowanie 

środków. 

Ad. 5 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami dotyczące ASF: 

- MRiRW - do wiadomości WMIR - prośba o pilne podjęcie działań w sprawie opóźnień w wypłatach 

rekompensat z tytułu wyrównania kwoty dochodu uzyskanej przez producentów świń utrzymywanych na 

obszarze ASF.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski –zaproszenie na doraźne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24.07.2019r. w Olsztynie. - Podjęto uchwałę  

w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu W-MIR, podczas 

spotkania zostały złożone wnioski W-MIR w sprawie ASF. 

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski - prośba o przekazanie propozycji działań mających na celu poprawę 

skuteczności zwalczania ASF w województwie warmińsko-mazurskim. - Zarząd postanowił przygotować 

pismo. Zdaniem Zarządu W-MIR należy zobowiązać koła łowieckie do redukcji dzika do poziomu 1 szt. na 

km2. Należy przewidzieć rekompensaty bezpośrednio dla myśliwych w wysokości 80 % kosztów 

przysługujących kołu łowieckiemu, ponieważ myśliwi nie są zainteresowani pozyskiwaniem dzika w 

szczególności loch i odyńców na obszarach zagrożonych. Zdaniem Zarządu W-MIR pozyskane zwierzę nie 

może trafić do punktu skupu, a jedynie na potrzeby własne. Dlatego też myśliwi nie są zainteresowani 

zwiększeniem odstrzału na terenach zagrożonych. Pozyskane sztuki powinny zostać zagospodarowane/ 

zutylizowane na koszt Skarbu Państwa. Ponadto zdaniem Zarządu W-MIR przy braku zainteresowania 

lokalnych kół  należy myśliwym niezrzeszonym w kołach udostępnić nieograniczoną ilość odstrzałów.  

Zdaniem Zarządu W-MIR w prawie łowieckim należy przewidzieć zmiany, które wymuszą na obszarach 

zagrożonych całkowitą redukcję dzika, ponieważ obecnie łowczy okręgowi nie mają żadnych narzędzi w 

stosunku do kół łowieckich. Na obszarach zagrożonych należy zawiesić możliwość wyłączenia gruntów z 

obwodów łowieckich na czas walki z ASF. 

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie - informacje w sprawie wystąpienia 14 ogniska asf na 

terenie woj. w-m w 2019 r.  - pow. kętrzyński.  – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 

Ad. 5 W kolejnym punkcie omówiono pisma dotyczące strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi: 
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- MRiRW - Odpowiedź  na pismo w sprawie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w gm. 

Kozłowo, Janowiec Kościelny i Morąg (L.dz. 2555/07/2019-IRK) .- Zarząd zapoznał się z pismem, kopię 

pisma przesłano zainteresowanym rolnikom . 

- Pomorska Izba Rolnicza – pismo w sprawie danych podanych przez IUNiG PIB w Puławach z dn. 

12.07.2019 roku.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Dolnośląska Izba Rolnicza – pismo w sprawie suszy oraz zmianą sposobu określania suszy 

- Wielkopolska Izba Rolnicza - apel do MRiRW o podjęcie zdecydowanych kroków w celu poprawy 

sytuacji dochodowej rolników. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- KRIR –  odpowiedź resortu rolnictwa na stanowisko KRIR z XVI Posiedzenia dotyczące niwelowania 

przez Rząd RP skutków klęsk żywiołowych w Polsce. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- KRIR - odpowiedź MRiRW na pismo dotyczące zwolnienia rolników z obowiązku wysiewu poplonów w 

ramach zazielenienia w sytuacji wystąpienia suszy. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Zarządu W-Mir Nr 1015/2019 w sprawie oddelegowania 

przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do prac w komisjach powołanych do oszacowania 

szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 

spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 

 

Ad. 6 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady 

Izb Rolniczych:    

 Odpowiedź MRiRW w sprawie dostępności do wsparcia Młody Rolnik. - Zarząd zapoznał się  

z pismem. 

 Wystąpienie KRIR oraz odpowiedź Ministerstwa Środowiska w sprawie obowiązku uzyskania wpisu 

do rejestru BDO. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR dot. podjęcia działań w kwestii renegocjacji 

postanowień układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, w ramach umowy o wolnym handlu. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Pismo Przewodniczącej Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w sprawie II 

edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce" – wraz z odpowiedzią Biura W-MIR w tej 

sprawie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi 

Zarządu W-MIR za udział w posiedzeniu Zespołu ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą w dniu 30 

lipca 2019 r. w  MRiRW . 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł 

uwag. 

 Projekt rozporządzenia  MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania 

poszczególnych rodzajów środków.-  Zarząd zapoznał się z projektem, postanowił wystąpić z 

zapytaniem dlaczego nie uwzględniono wołowiny. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie w sprawie długości okresów 

karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w 

których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie 

wniósł uwag. 

 Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów przekazywania 

informacji przez grupy producentów owoców i warzyw oraz organizacji producentów owoców i 
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warzyw albo zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw. - Zarząd zapoznał się z 

projektem, nie wniósł uwag. 

 Pismo Ministerstwa Energii w sprawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 

z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

(dyrektywa REDII). - Zarząd zapoznał się z pismem, nie wniósł uwag. 

 

Ad. 7 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr  10 z posiedzenia Zarządu z dnia 15 lipca 2019 r. 

 Omówiono szczegóły wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie i Prezydenckie 

 Sołtys Wsi Klimy - prośba o wsparcie dożynek dla mieszkańców wsi Klimy, które odbędą się w 

dniu 14.09.2019 roku.- Postanowiono przesłać pismo Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie 

iławskim. 

 Gminny Ośrodek Kultury - prośba o wsparcie organizacji dożynek powiatowych w Pozezdrzu w dn. 

15.09.2019.- Postanowiono przesłać pismo Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

 Sołtys Wsi Wonna gm. Biskupiec - Prośba o wsparcie finansowe dla rolnika poszkodowanego w 

wyniku wyładowania atmosferycznego (piorun) - spalona stodoła. – Zarząd postanowił 

przygotować stosowną uchwałę na Walne Zgromadzenie W-MIR. 

 W-MODR oddz. W Olecku - Zaproszenie do współorganizacji przedsięwzięcia edukacyjnego, 

projekt zakłada organizację konkursu wiedzy nt "Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i 

bezpieczeństwo żywności" oraz wyjazd studyjny w dniu 28.09.2019 roku pn. "Transfer wiedzy i 

innowacji jako kluczowy czynnik wspomagający zrównoważone rolnictwo i obszary wiejskie " do 

Centrum Innowacji i Technologii UWM w Olsztynie. – Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji  

i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1500 zł brutto. 

 W-MODR - Prośba o wsparcie finansowe X edycji Konkursu Fotograficznego "Rolnictwo to moja 

pasja" oraz zaproszenie przedstawiciela W-MIR do prac w Komisji Konkursowej. – Zarząd podjął 

uchwałę o współorganizacji i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł brutto i oddelegowaniu do 

komisji konkursowej Pani Zofii Stankiewicz – Członka Zarządu W-MIR. 

 Urząd Marszałkowski – prośba o włączenie się W-MIR  do udziału w konferencji dla Kół 

Gospodyń Wiejskich w dniu 04.10.2019 roku m.in. poprzez przedstawienie przykładowego tematu, 

który mógłby zostać zaprezentowany przez przedstawiciela W-MIR.- Zarząd postanowił włączyć 

się w konferencję  i przygotować prezentację o działaniach W-MIR. 

 KOWR - Prośba o zaopiniowanie przez Prezesa rękojmi należytego prowadzenia działalności 

rolniczej.- Zarząd zapoznał się z pismem, sprawa zostanie rozpatrzona. 

 Rolnik  z gm. Górowo Iławeckie - skarga na działalność punktu skupu Elewator w Bartoszycach z 

tytułu zaniżenia ceny skupu rzepaku.- Zarząd zapoznał się, ze skargą postanowiono przygotować 

pismo do rolnika z informacją o możliwości udzielenia porady prawnej przez radców prawnych W-

MIR. 

 WMODR – Meldunek żniwny.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie - rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń w 

zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1320). - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie - prośba o wskazanie kandydata do składu nowej rady 

rynku pracy w Węgorzewie. - Postanowiono przesłać pismo Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie 

węgorzewskim. 



7 

 

 CDR w Brwinowie - Zaproszenie na szkolenie z zakresu chowu bydła.- Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 PODR - zaproszenie do udziału w Jesiennych Targach Ogrodniczych w dniu 07-08.09.2019 roku w 

Starym Polu.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Polska Agencja Przedsiębiorczości – zaproszenie do współtworzenia VII Polskiego Kongresu 

Przedsiębiorczości  w dniach 24-25 października w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Marka Kuźniewskiego - Członka 

Zarządu W-MIR za udział w seminarium podsumowującym konkurs AGROLIGA 2019 w dn. 31 

lipca 2019 r. w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Marka Kuźniewskiego - Członka 

Zarządu W-MIR za udział w III Gminnym Festiwalu Kulinarnym "Kuchnia staropolska" w dn. 

04.08.2019roku w Miłogórzu . 

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

za udział w V Oleckim Święcie Mleka i Miodu, w dniu 10.08.2019 roku w Olecku. 

 Urząd Miejski Biskupiec - zaproszenie na 13. Warmińską Ucztę Pierogową w dn. 17.08.2019 roku 

w Biesowie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Urząd Miasta i Gminy Pasym - Zaproszenie na Dożynki Gminne "Pasymski Złoty Kłos" w dniu 

17.08.2019 roku w Pasymiu.- W Dożynkach uczestniczył Pan Romuald Tański. 

 Polska Federacja Ziemniaka - zaproszenie do udziału w XXVI Krajowych Dniach Ziemniaka-

Potato Poland w dniu 23-25.08.2019 roku w Nidzicy. - Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania 

Zarządu W-MIR (Pan Jan Heichel, Pan Marek Kuźniewski, Pani Zofia Stankeiwicz) na XXVI 

krajowych Dni Ziemniaka w Nidzicy w dniach 24-25.08.2019 r. 

 Instytut Zootechniki - zaproszenie na Regionalną Wystawę Ras Rodzimych w Rudawce 

Rymanowskiej w dniach 23-25 sierpnia 2019 roku. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie 

oddelegowano nikogo. 

 Urząd Gminy w Grodzicznie - zaproszenie na Dożynki Gminno-Parafialne w dn. 24.08.2019 roku 

w Mrocznie Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn - Zaproszenie na Dożynki Gminne Gminy Miłomłyn w dn. 

24.08.2019 roku w Miłomłynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zofii Stankiewicz- 

Członka Zarządu W-MIR. 

 Urząd Miejski w Gołdapi - zaproszenie na Dożynki Gminne 2019 w dniu 25.08.2019 roku przy 

Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi.  Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Krzysztofa 

Wiśniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.. 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - zaproszenie na IV Dożynki Parafialne w 

dn. 25.08.2019 roku w Gwiździnach. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował 

nikogo. 

 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i 

Powiśla w dniu 25.08.2019 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie 

oddelegował nikogo. 

 Urząd Gminy Dźwierzuty - Zaproszenie na Święto Plonów Powiatu Szczecińskiego w dniu 

25.08.2019 roku w Dźwierzutach. -  Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Romualda Tańskiego 

– Wiceprezesa W-MIR. 
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 Urząd Gminy Kozłowo - Zaproszenie na Gminno-Parafialne Dożynki w dniu 31.08.2019 w 

Kozłowie. - Zarząd postanowił przekazać zaproszenie Przewodniczącemu Rady Powiatowej   

W-MIR w powiecie nidzickim. 

 Urząd Gminy Iława - zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 01.09.2019 roku w m. Mątyki .  

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - zaproszenie na konferencję uświetniającą 

obchody jubileuszu 25 lat ARiMR w dn. 20.09.2019 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, postanowiono decyzje o udziale przenieść na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów podróży Panu Mirosławowi Borowskiemu –

Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim na posiedzenie Zarządu w dniu 

19.08.2019 r. 

 Burmistrz Bisztynka- Zaproszenie do udziału w Dożynkach Gminnych w Bisztynku w dniu 

08.09.2019 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Pani Jolanty Mackiewicz – 

Dyrektora Bira Izby do złożenia oświadczenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom 

biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do odbioru listów poleconych z Poczty Polskiej. 

  

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Współorganizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w dniu 22 września 2019 r. w 

Olsztynku. 

 Rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

lidzbarskim. 

 Rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim. 

 Rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

szczycieńskim. 

 Rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nowomiejskim. 

 Rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

 Zwrotu kosztów podróży dla Pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu W-MR za udział 

w  posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 

24.07.2019r. w Olsztynie . 

 Zmiany Uchwały Zarządu W-Mir Nr 1015/2019 w sprawie oddelegowania przedstawicieli 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do prac w komisjach powołanych do oszacowania szkód w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody 

spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział  

w posiedzeniu Zespołu ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą w dniu 30 lipca 2019 r. w  MRiRW . 

 Współorganizacji przedsięwzięcia edukacyjnego, nt "Ochrona środowiska, zdrowia publicznego  

i bezpieczeństwo żywności" oraz wyjazdu studyjnego w dniu 28.09.2019 roku pn. "Transfer wiedzy  

i innowacji jako kluczowy czynnik wspomagający zrównoważone rolnictwo i obszary wiejskie"  

i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1500 zł brutto. 
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 Współorganizacji X edycji Konkursu Fotograficznego "Rolnictwo to moja pasja" i przeznaczeniu na 

ten cel kwoty 500 zł oraz oddelegowaniu Zofii Stankiewicz do prac komisji konkursowej. – Zarząd 

podjął uchwałę o współorganizacji i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł brutto. 

 Zwrotu kosztów podróży dla Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR za udział  

w seminarium podsumowującym konkurs AGROLIGA 2019 w dn. 31 lipca 2019 r. w Olsztynie. 

 Zwrotu kosztów podróży dla Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR za udział w III 

Gminnym Festiwalu Kulinarnym „Kuchnia staropolska" w dn. 04.08.2019 r. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w V Oleckim 

Święcie Mleka i Miodu, w dniu 10.08.2019 roku w Olecku. 

 Oddelegowania Zarządu W-MIR na XXVI Kkrajowe Dni Ziemniaka w Nidzicy w dniach 24-

25.08.2019 r.  

 Oddelegowania Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na Dożynki Gminne Gminy Miłomłyn 

w dn. 24.08.2019 roku w Miłomłynie. 

 Oddelegowania Krzysztofa Wiśniewskiego - Członka Zarządu W-MIR na Dożynki Gminne 2019 w 

dniu 25.08.2019 roku przy Promenadzie Zdrojowej w Gołdapi. 

 Oddelegowania Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR na Święto Plonów Powiatu 

Szczecińskiego w dniu 25.08.2019 roku w Dźwierzutach. 

 Pokrycia kosztów podróży Panu Mirosławowi Borowskiemu  –Przewodniczącemu Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie oleckim na posiedzenie Zarządu w dniu 19.08.2019 r. 

 udzielenia pełnomocnictwa i upoważnienia Pani Jolanty Mackiewicz – Dyrektora Bira Izby do 

złożenia oświadczenia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pracownikom biura Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej do odbioru listów poleconych z Poczty Polskiej. 

 

 

Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                       Protokołowała:            

Izby Rolniczej                                   Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

               

 


