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Protokół Nr 13/2019  

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

w dniu 11 października 2019 r. w Olsztynie 

 

Porządek posiedzenia:  

 

W posiedzeniu Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uczestniczyli: Jan Heichel Prezes  

W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes W-MIR, Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR, Robert 

Nowacki Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski Delegat 

do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor Biura W-MIR. 

W części posiedzenia uczestniczył także gość Damian Godziński Dyrektor Warmińsko-

Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie.  

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

według poniższego porządku:  

1. Gratulacje, podziękowania. 

2. Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie. 

3. Pisma w sprawie ASF. 

4. Ustalenie terminu posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR. 

5. Wykonanie budżetu W-MIR za I-IX 2019. 

6. Propozycja organizacji posiedzenia Komisji Budżetowej. 

7. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i komisji. 

8. Pisma dotyczące strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 

9. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

10. Sprawy bieżące. 

 

Ad 1 

Obrady rozpoczęto od zapoznania się z gratulacjami wyboru oraz podziękowaniami za współorganizację 

imprez i spotkań, m.in.: 

- gratulacje wyboru na Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej od Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, 

- gratulacje wyboru na Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej od Warmińsko-Mazurskiego 

Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

- podziękowania Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich za pomoc w organizacji konkursu „Czysta  

i piękna zagroda – estetyczna wieś 2019”, 

- podziękowania Wójta Gminy Wieliczki za pomoc przy organizacji Dożynek Gminnych, 

- podziękowania Śląskiej Izby Rolniczej za pomoc przy organizacji wyjazdu studyjnego dla rolników 

z terenu powiatu bielskiego. 

 

Ad 2  

W drugim punkcie omówiono zaangażowanie Izby w organizację Warmińsko-Mazurskiej Wystawy 

Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie w dniach 26-27 października 2019 roku. Zapoznano się z pismem  

z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości uzyskania refundacji nagród za zwierzęta 

z tytułami czempionów i wiceczempionów podczas wystawy. 

Na spotkanie przybył Pan Damian Godziński Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z/s w Olsztynie. Zwrócił się do Zarządu Izby o wsparcie finansowe wystawy. Zarząd 

postanowił przeznaczyć 8000 zł na współorganizację wystawy. Podjęto stosowną uchwałę.  

Z ramienia Izby, w spotkaniu organizacyjnym w dniu 15 października 2019 r. w Olsztynie dotyczącym 

Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych uczestniczyć mają Pan Romuald Tański 

Wiceprezes W-MIR oraz Pani Jolanta Mackiewicz Dyrektor Biura W-MIR. W trakcie spotkania zostanie 

omówione zaangażowanie Izby w organizację wystawy (czempionaty, puchary, organizacja stoiska 

informacyjnego).  

Rozmawiano także nt. informacji o transportach z pomocą dla pogorzelców z gminy Dywity. 

 

Ad 3 
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Zarząd Izby zapoznał się z pismem Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prowadzonej kontroli w jednym 

z kół łowieckich województwa dot. zgłaszania szkód i szacowania szkód łowieckich. Postanowiono 

przesłać wskazane w piśmie dane.  

Uczestnicy spotkania rozmawiali nt. struktury organizacyjnej Polskiego Związku Łowieckiego  

i konieczności dostosowania do naturalnych podziałów (ukształtowanie terenu) lub do podziału 

administracyjnego kraju. Dyskutowano nt. obecnie obowiązującej procedury szacowania szkód 

łowieckich i braku informacji ze strony kół łowieckich o planowanych szacowaniach szkód zgłaszanych 

przez rolników. Podkreślono wagę rekompensat dla rolników za straty. 

 

W dalszej części zapoznano się z pismami w tym temacie ASF: 

- prośba rolnika z gm. Pasłęk o pomoc w umorzeniu czynszu dzierżawnego w KOWR OT Olsztyn 

w związku z utraceniem płynności finansowej przez wykrycie ASF w gospodarstwie, co 

skutkowało ubojem sanitarnym trzody – Zarząd W-MIR postanowił skierować pismo do KOWR 

OT Olsztyn popierające prośbę rolnika 

- zaproszenie od Pana Szymona Giżyńskiego Sekretarza Stanu w MRiRW na spotkanie w sprawach 

związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, rozszerzeniem obszarów i związanych z tym 

ograniczeń nakładanych na producentów trzody chlewnej, które zaplanowano na dzień  

17 października 2019 roku w Warszawie – Zarząd W-MIR postanowił uczestniczyć w spotkaniu 

wraz z członkami Walnego Zgromadzenia W-MIR oraz rolnikami posiadającymi trzodę chlewną 

lub poszkodowanymi przez wystąpienie wirusa ASF 

- Koło Łowieckie „Dzik” - informacja o działaniach kół łowieckich „Łoś” w Iławie, „Łabędź”  

w Iławie, „Dzik” w Suszu, Koło nr 6 Zieleń w Warszawie oraz „Odyniec” w Iławie dotycząca 

przechowywania tusz odstrzelonych dzików na czas obowiązkowego badania w kierunku ASF – 

kopię pisma postanowiono zabrać na spotkanie w MRiRW 

- WKŁ Batalion Omin – do wiadomości W-MIR prośba o zdecydowane włączenie się w kwestie 

związane z organizacją chłodni – kopię pisma postanowiono zabrać na spotkanie w MRiRW 

- MRiRW – odpowiedź na wniosek W-MIR (L.dz. 3127/09/2019-RR) dotyczący zakupu przez 

właściwe Powiatowe Inspektoraty Weterynarii kontenerów chłodniczych w nowo wyznaczonych 

strefach ASF - kopię pisma postanowiono zabrać na spotkanie w MRiRW 

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – odpowiedź na pismo W-MIR ((L.dz. 3127/09/2019-RR) 

dotyczące zakupu przez właściwe Powiatowe Inspektoraty Weterynarii kontenerów chłodniczych 

w nowo wyznaczonych strefach – kopię pisma postanowiono zabrać na spotkanie w MRiRW 

- Koło Łowieckie „Dzik” - do wiadomości WMIR, pismo w sprawie braku chłodni  

do przetrzymywania tusz dzików do badania w kierunku ASF - kopię pisma postanowiono zabrać 

na spotkanie w MRiRW 

- Ministerstwo Środowiska – pismo skierowane do Łowczego Krajowego Polskiego Związku 

Łowieckiego i do wiadomości W-MIR dotyczące konieczności zwiększenia odstrzału dzików  

w województwie warmińsko-mazurskim szczególnie w okręgu suwalskim; 

- Polski Związek Łowiecki - prośba skierowana do Zarządów Okręgowych PZŁ W Olsztynie oraz 

w Suwałkach i do wiadomości W-MIR, dotycząca podjęcia działań mających na celu 

zintensyfikowania odstrzału dzików na terenie obwodów kół łowieckich będących pod zarządem 

ZO PZŁ w Olsztynie i Suwałkach; 

- Zarząd Okręgowy w Suwałkach PZŁ – do wiadomości W-MIR, pismo skierowane do kół 

łowieckich dotyczące intensyfikacji pozyskania dzika ze względu na zagrożenia wynikające  

z rozprzestrzenienia się choroby ASF oraz duże szkody powstałe w uprawach rolnych; 

- Zarząd Okręgowy w Olsztynie PZŁ – informacja o zleconej kontroli w Kole Łowieckim 

„Drwęca” w Ostródzie z zakresu procedury szacowania szkód łowieckich; 

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie – zawiadomienie o stwierdzeniu na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego przypadków zwierząt chorych na ASF. 

Postanowiono także wystosować pismo do Ministerstwa Środowiska (do wiadomości NIK) w sprawie 

kontroli trybu realizacji zgłoszeń przez rolników szkód zgłaszanych do kół łowieckich i do Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego. 

 

Ad 4  

Ustalono wstępnie datę wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR 

oraz komisji na dzień 5 listopada 2019 r.  
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Ad 5  

W kolejnym punkcie posiedzenia, Pani Elżbieta Nalewajko Główna Księgowa W-MIR przedstawiła 

wykonanie budżetu za okres od stycznia do września 2019 r. Przedstawiła także założenia do korekty 

budżetu za ten rok. Rozmawiano o planie budżetu na 2020 r. Wstępnie zaplanowano kolejne posiedzenie 

Walnego Zgromadzenia W-MIR na połowę grudnia. 

 

Ad 6  

Zaplanowano pierwsze posiedzenie Komisji Budżetowej na połowę listopada. Szczegóły zostaną ustalone 

na kolejnym posiedzeniu Zarządu W-MIR. 

 

Ad 7 

Zarząd W-MIR zapoznał się także z wnioskami Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej: 

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

z prośbą do Zarządu Izby o pomoc dla pogorzelców z gminy Dywity w formie sfinansowania 

kosztów transportu paszy, która została zebrana w powiecie bartoszyckim. Koszt transportu,  

tj. zebrania balotów od gospodarzy i dowozu do pogorzelców wyniesie 2 000,00 zł.   

Zarząd W-MIR podjął uchwałę. 

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

do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o: 

- rozdysponowanie kwoty nie przekraczającej 2000 zł brutto ze środków będących w dyspozycji Rady  

na zbiór i transport darów m.in. paszy dla zwierząt dla państwa Kuklików, których gospodarstwo 

rolne, położone w Zalbkach w Gminie Dywity, w dniu 1 września 2019 roku uległo pożarowi, 

- rozdysponowania kwoty nie przekraczającej 150 zł brutto ze środków będących w dyspozycji Rady oraz 

kwoty 250 zł brutto ze środków przeznaczonych przez Zarząd na współorganizację dożynek  

w powiecie olsztyńskim na ufundowanie nagród w konkursie wiedzy o rolnictwie, organizowanym 

podczas Gminnych Dożynek w Świątkach w dniu 08 września 2019 roku. Łącznie kwota na ten cel 

nie przekroczy 400 zł brutto, 

- zmianę uchwały nr 2/2019 z dnia 9.09.2019 roku w sprawie rozdysponowania środków będących  

w dyspozycji Rady na współorganizację Dożynek Gminnych w Biesalu w dniu 21 września 2019 

roku z kwoty nieprzekraczającej 400 zł brutto do kwoty nie przekraczającej 410 zł brutto. 

Zarząd W-MIR podjął uchwałę. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się  

z prośbą do Zarządu Izby o wsparcie rolników z powiatu kętrzyńskiego w sprawie niedrożności rzek 

i rowów. Zalewane są nasze pola, brak jest jakichkolwiek konserwacji (jest potrzeba odmulenia), 

koszenie jest wykonywane późną jesienią a powinno być wykonywane w miesiącach letnich 

(czerwiec, lipiec). Druga sprawa to zbyt długi czas oczekiwania na decyzję lub jej całkowity brak 

odnośnie nakazu konserwacji rowów przez rolnika. Prosimy o szybszą i skuteczną egzekucję decyzji 

administracyjnych w odniesieniu do konserwacji urządzeń melioracyjnych. 

W wyniku dyskusji postanowiono zwrócić wniosek do Wnioskodawcy. Zwrócono uwagę na specyfikę 

każdej sprawy i konieczność określenia stanu faktycznego indywidualnie. Zarząd W-MIR wystąpi  

z pismem w tym zakresie, jednak interwencja musi dotyczyć konkretnego przypadku, inaczej odpowiedź 

może być niezadowalająca. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się  

z prośbą do Zarządu Izby o zawnioskowanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

o rezygnację z konieczności aktualizacji planów rolno-środowiskowo-klimatycznych i planów 

rolnictwa ekologicznego, corocznie na nowych drukach, wyłącznie z przyczyny zmiany nazw działek 

rolnych (np. A1 na A2) na którą nikt nie ma wpływu, ponieważ aplikacja e-wniosek plus 

samoczynnie zmienia nazwy. Rolnicy ponoszą zbędne koszty a doradcy poświęcają godziny pracy na 

nie logiczne przepisywanie planów na coraz nowsze druki.   

Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na duży problem w tym zakresie i zasadność wniosku. Postanowiono 

wystosować pismo do Prezesa ARiMR, projekt polecono przygotować przez BT W-MIR w Bartoszycach. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się  

z prośbą do Zarządu Izby o  umożliwienie rolnikom zrezygnowania z otrzymywania zaliczek na 

poczet płatności bezpośrednich, PRSK, RE i ONW. Rezygnacja mogłaby być składana podczas 
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składania wniosku o przyznanie płatności na dany rok, na zasadzie zaznaczenia odpowiedniego 

check boxu. 

Wniosek uznano za niezasadny, gdyż większość rolników czeka na ww. zaliczki. 

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

do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 400 zł 

(czterysta złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR  

z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego i oleckiego w dniu 30 września 2019 r., które odbędzie się  

w m. Siejnik 1, Olecko. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę.  

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się  

z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 

500 zł (pięćset złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR 

 z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego i oleckiego w dniu 30 września 2019 r., które odbędzie się  

w m. Siejnik 1, Olecko. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę.  

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

W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 300 zł (trzysta  

złotych) na organizację  wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów oleckiego, 

ełckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego i giżyckiego, które odbędzie się w Mazurskim Dworze, 

Siejnik 1, 19-400 Olecko w dniu 30 września 2019 r. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę.  

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

W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 250 zł (dwieście 

pięćdziesiąt złotych) na organizację  wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów 

oleckiego, ełckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego i giżyckiego, które odbędzie się w Mazurskim 

Dworze, Siejnik 1, 19-400 Olecko w dniu 30 września 2019 r. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę.  

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

o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 400 zł (czterysta  złotych)  

na organizację  wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów oleckiego, ełckiego, 

gołdapskiego, węgorzewskiego i giżyckiego, które odbędzie się w Mazurskim Dworze, Siejnik 1,  

19-400 Olecko w dniu 30 września 2019r. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę.  

- wnioski wypracowane podczas wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych z powiatów ełckiego, 

gołdapskiego, oleckiego, gołdapskiego, giżyckiego i węgorzewskiego w dniu 30.09.2019 roku  

w Olecku. 

1) Wystąpić do Ministra Rolnictwa o wprowadzenie kontroli podmiotów wytwarzających  

i eksportujących płody i przetwory rolne z terenu Ukrainy. Kontrola miałaby na celu stwierdzenie 

stosowania środków ochrony roślin i leków zakazanych na terenie Unii Europejskiej oraz kontrolę 

procesu produkcji, tym samym zmniejszy to import produktów rolnych niespełniających 

wymagań  produktów stawianych produktom krajowym. 

Wniosek uznano za zasadny. Pan Jan Heichel Prezes W-MIR poinformował, że był on przedmiotem 

dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

2) Wystąpić do Zarządów Okręgowych PZŁ o stworzenie możliwości przyjmowania nowych 

myśliwych jako „rezydentów ”do kół łowieckich na okres 2 lat. Czas ten sprawi, że młodzi 

myśliwi będą  mieli możliwość wykazania się, że są dobrymi myśliwymi , a „starzy" myśliwi będą 

mogli się przekonać, że młodzież myśliwska spełnia wszelkie standardy bycia pełnoprawnym 

członkiem Koła Łowieckiego. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem postanowiono wystąpić głównego Polskiego Związku Łowieckiego  

o zobowiązanie kół do przyjmowania rolników na rezydentów lub jako nowych członków kół łowieckich. 

Kopię skierować do wiadomości Ministerstwa Środowiska. 

3) Wystąpić do stosownych instytucji w związku z wystąpieniem w naszym regionie wirusa ASF,  

a przy tym wiążące się katastrofalne  konsekwencje dla rolnika, aby wynikające z kontroli drobne 

uchybienia, nie mające wpływu na wtargnięcie wirusa do gospodarstwa nie wiązały się z zakazem 

całkowitego wypłacenia z tego tytułu odszkodowania. Wystąpienie wirusa w stadzie wiąże się  
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z całkowitym wybiciem stada. które jest niejednokrotnie jedynym źródłem utrzymania  

w gospodarstwie. Brak wypłaty odszkodowania może wiązać się z likwidacją gospodarstwa. 

Wniosek ten postanowiono przedstawić podczas spotkania w MRiRW w dn. 17.10.2019 r. 

4) o zwiększenie ilości mobilnych ubojni. Sprawa jest dość pilna zważywszy, że region nasz w dużej 

mierze specjalizuje się w produkcji mleka co w konsekwencji rzutuje na występowanie tzw. 

„przymusowej” selekcji (krowy, które już nie rokują wyleczenia, przypadki złamań kończyn itp.). 

W wyniku dyskusji stwierdzono duży problem z przeprowadzaniem uboju z konieczności oraz odbiorem 

sztuk. Pan Jerzy Salitra Członek Zarządu W-MIR zaproponował, by każde zakłady mięsne miały 

odpowiedni samochód do tego celu. Pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR dodał, aby 

zobligować do posiadania takiego auta każdy zakład korzystający ze środków pomocowych.  

Postanowiono wystosować pismo do MRiRW w sprawie uzyskania informacji o zaawansowaniu prac nad 

uruchomieniem działania „tworzenie małych rzeźni”.  

5) Wnioskują o przywrócenie odległości 100 m od zabudowań mieszkalnych na terenach wiejskich 

do wykonywania polowań oraz wprowadzenie zmiany w regulaminie polowań w zakresie 

umożliwienia używania moderatorów dźwięku montowanych do broni myśliwskiej.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdzono, iż jest on w chwili obecnej nierealny do zrealizowania.  

6) Wnioskują o eliminację dzików zamieszkujących miasta – jako rezerwuar wirusa ASF.  

W miejscach wyłączonych z możliwości polowania – odłowienie ich przez odpowiednie służby. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem, postanowiono skierować pismo do Prezydentów Miast i do wiadomości 

Ministerstwa Środowiska o podjęcie działań zabezpieczających bytowanie dzików w miastach (np. 

zabezpieczanie śmietników). 

7) Rozszerzenie strefy zapowietrzonej do 10 km. Chodzi oto, jeżeli wystąpi wirus ASF w danym 

gospodarstwie to promień strefy zagrożonej poszerzyć do odległości w promieniu do 10 km  

i w tym obszarze wszystkie występujące tam dziki powinny być wybite. 

Po analizie wniosku stwierdzono, że rozszerzenie strefy zapowietrzonej spowoduje straty w większej ilości 

gospodarstw rolnych.  

8) Wystąpić do Głównego Lekarza Weterynarii o umożliwienie myśliwym, którzy posiadają własne 

chłodnie do przetrzymywania odstrzelonych dzików, aż do uzyskania wyników badań  

we własnych urządzeniach chłodniczych. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem uznano wniosek za niezasadny. 

- członków Rady W-MIR powiatu piskiego w dniu 23.09.2019 roku w Orzyszu. 

Członkowie Rady powiatu piskiego wnioskują do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

aby ten wspomógł działania rolników wsi Gaudynki gmina Orzysz w staraniach o zainstalowanie 

paneli akustycznych przy drodze Pisz-Orzysz droga krajowa nr 63, przy której znajduje się wieś 

Gaudynki. 

Rolnicy z tej wsi narzekają na uciążliwe hałasy a przede wszystkim na fale uderzeniowe występujące 

podczas przeprowadzanych na poligonie ćwiczeń i strzelań. Ich korespondencja z Urzędami trwa już 

od roku 2012 – niestety z marnym skutkiem, a mają do czynienia z pękającymi ścianami, sufitami 

pękającymi szybami. Nikt nie robił badań, ale na pewno ma to też wpływ na hodowane zwierzęta. Od 

2012 roku nikt nie pochylił się nad ich problemem a też nie żądają niemożliwego – chcą żyć  

i pracować w spokoju niczego nie obawiając się gdy tylko wojsko wyjedzie na poligon lub zacznie 

wojsko strzelanie.   

Postanowiono wystosować pismo do zarządcy dróg i autostrad krajowych w Olsztynie wspierające 

działania rolników. Projekt pisma zlecono wykonać przez BT W-MIR w Szczytnie. 

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

uchwały w sprawie przekazania kwoty 700 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

wynajęcie sali + serwis kawowy na wspólne posiedzenie pięciu Rad Powiatowych W-MIR  

w Zastawnie w dniu 04.10.2019r.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę. 

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

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 600 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy na wspólne posiedzenie pięciu Rad Powiatowych  

W-MIR w  Zastawnie  w dniu 04.10.2019r.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę. 

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

uchwały w sprawie przekazania kwoty 700 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej  



 6 

na wynajęcie sali + serwis kawowy na  wspólne posiedzenie pięciu Rad Powiatowych W-MIR  

w Zastawnie  w dniu 04.10.2019r.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę. 

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

o możliwość rozdysponowania kwoty do 400 zł będących w dyspozycji rady na organizację 

wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w powiecie: elbląskim, braniewskim, ostródzkim, 

lidzbarskim, nowomiejskim, które odbędzie się w dniu 4 października 2019 r. w Zastawnie.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę. 

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

z prośbą do Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej o wyrażenie zgody na przeprowadzenie 

wyjazdowego posiedzenia, wspólnego dla pięciu Rad Powiatowych (lidzbarskiej, ostródzkiej, 

braniewskiej, elbląskiej, nowomiejskiej) w Zastawnie w powiecie elbląskim w dniu 4 października 

2019 roku. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem, Zarząd wyraził zgodę na organizację wyjazdowego posiedzenia. 

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

z prośbą do Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej o dofinansowanie w kwocie 450,00 zł  

z puli środków przeznaczonych na statutową  działalność Rady na wynajem sali i organizację 

wspólnego posiedzenia pięciu Rad Powiatowych w Zastawnie w powiecie elbląskim w dniu  

4 października 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę. 

- Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, 

mrągowskiego wnioskują do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie kwoty przez Radę nidzicką 

w wysokości 400 zł, Radę mrągowską kwoty w wysokości 400 zł, Radę szczycieńską kwoty 800 zł  

na organizację wspólnego posiedzenia Rad z udziałem instytucji, która odbędzie się 9 października 

2019 r. w Szczytnie.    

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się  

z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości do 100,00 zł. Pieniądze przeznaczone będą 

na wiązankę okolicznościową w związku z pogrzebem byłego członka Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie kętrzyńskim, Pana Ditmara Roszig, dnia 18 września 2019 roku. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę. 

- Członkowie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim – wniosek do Zarządu W-MIR  

o ufundowanie nagrody rzeczowej zespołowi Pomerania z okazji 35-lecia istnienia zespołu. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd podjął stosowną uchwałę. 

 

Zaproszenia na posiedzenia Rad Powiatowych: 

- 30.09.2019 – zaproszenie na wspólne posiedzenie rad powiatowych w powiecie oleckim, ełckim, 

gołdapskim, węgorzewskim i giżyckim w miejscowości Siejnik Olecko – uczestniczył Pan 

Romuald Tański Wiceprezes W-MIR. 

- 04.10.2019 - Zaproszenia na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Warmińsko - Mazurskiej 

Izby Rolniczej z powiatu elbląskiego, braniewskiego, ostródzkiego, lidzbarskiego  

i nowomiejskiego w miejscowości Zastawno – uczestniczył pan Jan Heichel Prezes W-MIR. 

- 09.10.2019 - zaproszenie na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiatach 

szczycieńskim, mrągowskim i nidzickim w Szczytnie. 

- 11.10.2019 – zaproszenie pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na spotkanie na temat problemów 

rolników z kołami łowieckimi na godz. 14:00 w Bartoszycach. 

- 15.10.2019 - zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim  

w Nowym Mieście Lubawskim. 

- 15.10.2019 – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim 

 

Ad 8 

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył strat w rolnictwie spowodowanymi niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi. Zarząd polecił zebranie informacji z gmin o ilości protokołów szkodowych w 2019 

roku, w których zaangażowani byli przedstawiciele samorządu rolniczego.  

 

W dalszej części, Zarząd zapoznał się z pismami dotyczącymi ww. strat: 



 7 

- pismo z ARiMR dotyczące realizacji nowej pomocy finansowej udzielanej producentom rolnym, 

którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, 

deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 

upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Podstawą realizacji tego programu jest §13v 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

poz. 187 z późn. zm.). 

- pismo MRiRW otrzymane z KRIR w sprawie trybu i zasad udzielania pomocy suszowej 

- pismo KRIR skierowane do MRiRW w sprawie terminu składania wniosków o pomoc dla 

gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę 

- pismo Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego skierowane do Urzędów Miast i Gmin 

informujące o zasadach szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych przez niekorzystne 

zjawiska atmosferyczne 

- informacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o pracach komisji  

w zakresie szacowania strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi w 2019 roku 

- meldunek Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie z przebiegu 

prac żniwnych w województwie warmińsko-mazurskim na dzień 04.10.2019 roku. 

 

Ad 9  

W następnym punkcie posiedzenia zapoznano się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych: 

- prośba o zgłoszenie dwóch przedstawicielek W-MIR do prac w Radzie ds. Kobiet i Rodzin  

z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR 

Zarząd W-MIR wskazał dwie przedstawicielki Izby do pracy w Radzie w obecnej kadencji: Panią Zofię 

Stankiewicz i Panią Ewę Kasprowicz. Podjęto stosowna uchwałę.  

- odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie wniosku XIII Walnego Zgromadzenia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu 

obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet do 55 lat i dla mężczyzn do 60 lat wraz z odpowiedzią 

resortu 

Postanowiono wystosować ponownie pismo w tej sprawie do MRiRW. 

- odpowiedź MRiRW wyjaśniająca warunki udzielania pomocy do oprocentowania kredytów 

bankowych dla producentów rolnych  

- odpowiedź resortu środowiska na wniosek Zarządu KRIR w sprawie racjonalnego zarządzania 

populacją wilka 

- pisma w sprawie budowy zbiorników retencyjnych 

- realizacja projektu promocji wieprzowiny - Promocja Polskiej Wieprzowiny - umowa  

o współpracy 

Wyrażono zgodę na realizację zadania i podjęto stosowną uchwałę.  

- projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia nadzoru nad ubojem zwierząt 

rzeźnych oraz bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego wraz z uzasadnieniem  

i OSR 

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków 

podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 

- projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw wraz  

z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji 

- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw 

sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców  

i warzyw sprzedanych 

 

Ad 10 

W ostatnim punkcie porządku obrad, Zarząd W-MIR zapoznał się z następującymi sprawami: 
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- pismo z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dot. projektu rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru siedlisk Zalew 

Wiślany i Mierzeja Wiślana wraz z uwagami 

Zarząd Izby po zapoznaniu się z uwagami otrzymanymi z biura terenowego W-MIR w Elblągu, 

postanowił wystąpić z pismem w tej sprawie. Podkreślono, iż ważny jest aspekt obciążeń finansowych 

wprowadzanych rozwiązań.  

- odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wystąpienie W-MIR w sprawie 

przywrócenia terminu składania wniosków o pomoc dla producentów tytoniu oraz producentów 

świń, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji i likwidacji podmiotu 

skupującego. 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedź na wystąpienie W-MIR w sprawie zasad 

realizacji zobowiązania w ramach pakietu 7. zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt  

w rolnictwie, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. 

Z uwagi na dużą wagę poruszanego w piśmie tematu, postanowiono ponowić wniosek do MRiRW.  

- odpowiedź Urzędu Gminy Ełk na pismo W-MIR w sprawie płatnika podatku rolnego  

w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

- wniosek Rady Sołeckiej Jawty Wielkie o wsparcie finansowe dla poszkodowanego rolnika, 

któremu w wyniku uderzenia pioruna spłonęła stodoła. 

Po zapoznaniu się z pismem, postanowiono przekazać sprawę zgodnie z właściwością terytorialną  

do Rady Powiatowej W-MIR, by członkowie Rady mogli w terenie podjąć działania mające na celu 

udzielenie pomocy, czy to rzeczowej, czy też finansowej, poszkodowanym rolnikom. 

- zażalenie mieszkańców wsi Gaudynki (bez podpisu) na Członka Rady Powiatowej W-MIR  

z gminy Orzysz 

- Laboratorium Analiz Mleka Lab-Mlek Sp. z o.o. w likwidacji - oferta wykupu urządzeń 

wniesionych aportem do spółki. 

- zaproszenie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na II posiedzenie zespołu 

opiniodawczo-doradczego w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie w dniu 

16.10.2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 

Zgodnie z Uchwałą nr 924/2018 Zarządu W-MIR do pracy w zespole został oddelegowany Pan Romuald 

Tański Wiceprezes W-MIR.  

- Rolnik z gm. Ełk – pismo dotyczące poparcia wniosku złożonego do KOWR OT Olsztyn  

o podział nieruchomości działka nr 582/3 obręb 32 o pow. 23,3890 ha miejscowość Oracze, gm. 

Ełk w związku z niepłaceniem współdzierżawcy czynszu dzierżawnego. 

Zarząd zapoznał się z pismem oraz opinią radcy prawnego w przedmiotowym zakresie i postanowił 

wystosować pismo do KOWR OT Olsztyn popierające wniosek rolnika.  

- prośba sołtysa wsi Rostki o sfinansowanie wiaty przystankowej w miejscowości Rostki. 

Po zapoznaniu się z pismem oraz opinią radcy prawnego, postanowiono przekazać sprawę zgodnie  

z właściwością rzeczową do burmistrza z pismem popierającym działania Pani sołtys.  

- pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej do MRiRW (do wiadomości W-MIR) dotyczące 

ograniczenia lub zablokowania importu zboża oraz drobiu z Ukrainy. 

- Rada Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach - prośba o wsparcie wyjazdu 

młodzieży na targi AgroShow w Bednarach w dniu 20.09.2019 roku  

Zarząd W-MIR podjął uchwałę o dofinansowaniu wyjazdu w kwocie 800 zł brutto ze środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.  

- prośba Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni o ufundowanie nagród na Wystawę 

Sprzedaż Ogierów Ras Zimnokrwistych w dniu 04.10.19 roku w Kętrzynie  

- propozycja Telewizji Polskiej S.A. Oddział Olsztyn kontynuowania współpracy w 2020 r. - 

współfinansowanie kosztów produkcji i emisji Rolniczego Raportu na antenie TVP 3 OLSZTYN 

Zarząd W-MIR po zapoznaniu się z ofertą wyraził zgodę i podjął stosowną uchwałę.  

- Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie - projekt kalendarza 

- kalendarze W-MIR na rok 2020 rok 

Zarząd W-MIR postanowił zlecić wykonanie kalendarzy z logo Izby na 2020 r. – 250 sztuk w formacie 

książkowym i 1000 sztuk wiszących trójdzielnych. Podjął stosowną uchwałę. 

- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w Dożynkach Prezydenckich w Spale  

w dniach 14-15.09.2019 roku w łącznej kwocie 2426,88 zł brutto oraz zwrot kosztów podróży  

do miejsca zbiórki Panu Markowi Kuźniewskiemu Członkowi Zarządu W-MIR do Olsztyna, Panu 
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Romanowi Puchalskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim 

oraz Pani Honoracie Wolskiej Członkini Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim  

do Idzbarka.  

Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa oraz kosztów dojazdu. 

- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w Dożynkach Jasnogórskich  

w Częstochowie w terminie 31.08-01.09.2019 roku w łącznej kwocie 2435,52 zł brutto oraz zwrot 

kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu Członkowi Zarządu do miejsca zbiórki  

do Olsztyna. 

Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa oraz kosztów dojazdu. 

- zwrot kosztów podróży Zarządowi oraz członkiniom Rad Powiatowych W-MIR na konferencję 

„Zainspiruj się dziedzictwem” w dn. 1-3 października 2019 r. w Olsztynie oraz X Konferencję 

Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR 

Podjęto stosowną uchwałę.  

- podjęcie uchwały w sprawie pieczątek dla nowych Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR 

w kwocie 475,05 zł brutto. 

Podjęto stosowną uchwałę i postanowiono wykonać po 50 sztuk wizytówek Zarządowi W-MIR oraz 

wszystkim Przewodniczącym Rad Powiatowych W-MIR.  

- podjęcie uchwały w sprawie projektu oraz druku naklejki W-MIR w kwocie 295,20 zł 

Podjęto stosowną uchwałę. 

- podjęcie uchwały w sprawie wykonania prac elektrycznych w siedzibie W-MIR ul. Towarowa 1  

w kwocie 876,61 zł brutto 

Podjęto stosowną uchwałę.  

- podjęcie uchwały w sprawie druku kondolencji dla pani Katarzyny Szczepaniak Dyrektora Biura 

KRIR z powodu śmierci mamy w kwocie 247,97 zł brutto. 

Podjęto stosowną uchwałę.  

 

ZAPROSZENIA: 

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - zaproszenie na uroczystość 

obchodów Dnia Patrona Szkoły w dn. 20.09.2019 roku w Karolewie  

W spotkaniu uczestniczył Pan Roman Kuriata Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie 

kętrzyńskim oraz zakupiono wiązankę okolicznościową w kwocie 100 zł brutto. Podjęto stosowną 

uchwałę. 

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego OT w Olsztynie - zaproszenie na spotkanie poświęcone 

projektowi PLATFORMA ŻYWNOŚCIOWA, który jest skierowany do producentów zbóż oraz 

przedsiębiorstw przechowalniczych w dniu 23.09.2019 roku oddział ELEWARR sp. z o.o.  

w Malborku  

W spotkaniu uczestniczył Pan Jan Heichel Prezes W-MIR, Pan Marek Kuźniewski oraz Pan Jerzy Salitra 

Członkowie Zarządu W-MIR, Pan Wojciech Szypulski Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR  

w powiecie nidzickim, Pan Zdzisław Młynarczyk Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

Podjęto stosowną uchwałę. 

- Kancelaria Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – zaproszenie na  X sesję Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24.09.2019 roku w Olsztynie. 

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – zaproszenie na Wojewódzkie 

Obchody Światowego Dnia Turystyki w dniu 25.09.2019 roku w Olsztynie  

Z ramienia W-MIR uczestniczyła Pani Zofia Stankiewicz Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie ostródzkim. Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży. 

- Laboratorium Analiz Mleka Lab-Mlek Sp. z o.o. w likwidacji – zaproszenie na Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników w dniu 25.09.2019 roku w Olsztynie  

Z ramienia W-MIR uczestniczył Pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR. Podjęto uchwałę  

o zwrocie kosztów podróży. 

- Telewizja Polska SA - zaproszenie na nagranie programu Tydzień w dn. 26.09.2019 r.  

w Warszawie  

Z ramienia W-MIR w nagraniu uczestniczył Pan Robert Nowacki Członek Zarządu W-MIR. Podjęto 

uchwałę o zwrocie kosztów podróży. 
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- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - zaproszenie na uroczystość inauguracji Roku Akademickiego 

2019/2020 oraz promocji doktorskich i habilitacyjnych w dniu 01.10.2019 roku w Olsztynie  

Z ramienia W-MIR uczestniczył Pan Jan Heichel Prezes W-MIR. Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów 

podróży. 

- Krajowa Rada Izb Rolniczych - spotkanie z Ministrem Środowiska w dniu 01.10.2019 r.  

w gmachu Ministerstwa Środowiska  

Z ramienia W-MIR uczestniczył pan Jerzy Salitra Członek Zarządu W-MIR. Podjęto uchwałę o zwrocie 

kosztów podróży. 

- Związek Gmin Warmińsko –Mazurskich - zaproszenie na podsumowanie XXIV edycji konkursu 

"Czysta i piękna zagroda-estetyczna wieś" w dniu 03.10.2019 roku w Olsztynie  

Z ramienia W-MIR uczestniczył Pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR. Podjęto uchwałę  

o zwrocie kosztów podróży. 

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 

2019/2020 Wydziału Biologii i Biotechnologii w dniu 05.10.2019 roku w Olsztynie  

Z ramienia W-MIR uczestniczył Pan Jan Heichel Prezes W-MIR. Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów 

podróży. 

- Urząd Gminy Grunwald - zaproszenie na konferencję pt. "I Grunwaldzkie Spotkanie Kół 

Gospodyń Wiejskich" w Stębarku  

Z ramienia W-MIR uczestniczyła Pani Zofia Stankiewicz Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie ostródzkim. 

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - zaproszenie na konferencję naukową pt. „Miasto-wieś. 

Relacje zrównoważonego rozwoju” w dn. 09.10.2019 roku w Olsztynie  

Z ramienia W-MIR uczestniczył Pan Jan Heichel Prezes W-MIR. Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów 

podróży. 

- Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach - zaproszenie na bieg myśliwski "Hubertus 2019"  

o puchar Starosty olsztyńskiego w dniu 14.10.2019 roku w Smolajnach. 

- Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki - zaproszenie na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 

Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniu 17.10.19 roku w Łukcie. 

Z ramienia W-MIR oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie ostródzkim. Podjęto stosowną uchwałę. 

- Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" - zaproszenie na posiedzenie Zarządu Związku 

Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki w dniu 17.10.19 roku w Łukcie. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 67/2007 z ramienia W-MIR w posiedzeniach uczestniczy Pani Zofia Stankiewicz 

Przewodniczącą Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

- Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Olsztynie - zaproszenie na XVII posiedzenie Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 21.10.2019 roku w Olsztynie. 

Zgodnie z uchwałą Nr 133/2015 w związku z Uchwałą Nr 144/2015 w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy 

uczestniczy z ramienia Izby Pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR.  

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zaproszenie na konferencję  

z cyklu "Turystyka nas inspiruje" pt. Turystyka wiejska. Cudownie odkrywać! w dniu 25.10.2019 

roku w Olsztynie. 

Postanowiono oddelegować Panią Annę Naumczyk-Szałaj pracownika biura Izby.  

 

Na zakończenie obrad Pan Jan Heichel Prezes W-MIR przypomniał o zbliżającym się terminie 

opiniowania projektów podatku rolnego na 2020 rok. Postanowiono omówić na kolejnym posiedzeniu 

Zarządu sprawę wydawania biuletynu W-MIR. 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.  

 

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: 

- współorganizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie 

- oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na spotkanie dotyczące 

organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych  

- oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na spotkanie z Sekretarzem 

Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa ASF 

- pokrycia kosztów transportu paszy dla pogorzelców 
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- rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

olsztyńskim oraz zmiany Uchwały Nr 2/2019 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

- rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

giżyckim, węgorzewskim, ełckim, gołdapskim, oleckim 

- rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

elbląskim, braniewskim, ostródzkim, nowomiejskim, lidzbarskim 

- rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

nidzickim, mrągowskim, szczycieńskim 

- pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej na uroczystości pogrzebowe 

- zakupu nagrody rzeczowej Zespołowi Pomerania 

- oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w skład Rady ds. Kobiet i 

Rodzin z Obszarów Wiejskich powołanej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych 

- współorganizacji pikniku wieprzowego  

- rozdysponowania środków Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

olsztyńskim  

- współpracy z Telewizja Polska S.A. przy produkcji i emisji audycji telewizyjnej „Rolniczy Raport” 

- zamówienia kalendarzy książkowych i wiszących z logo Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

- pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Dożynkach 

Prezydenckich w Spale  

- pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Dożynkach 

Jasnogórskich do Częstochowy  

- zwrotu kosztów podróży Zarządowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz członkiniom Rad 

Powiatowych Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej na konferencję „Zainspiruj się dziedzictwem” 

oraz X Konferencję Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich działającej przy KRIR  

- zlecenia wykonania pieczątek imiennych oraz wizytówek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej i Przewodniczącym Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej VI kadencji  

- pokrycia kosztów zlecenia wykonania i druku naklejki z logo Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

- pokrycia kosztów prac elektrycznych  

- pokrycia kosztów druku kondolencji  

- pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej  

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielom Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na spotkanie 

poświęcone projektowi Platforma Żywnościowa  

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na Wojewódzki 

Obchody Światowego Dnia Turystyki  

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej na Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. Laboratorium Analiz Mleka „Lab-Mlek”  

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej na nagranie 

programu telewizyjnego „Tydzień”  

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na uroczystość 

inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 oraz promocji doktorskich i habilitacyjnych  

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej na spotkanie z 

Ministrem Środowiska  

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej na podsumowanie 

XXVI edycji konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”  

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na uroczystą 

inauguracje Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Biologii i Biotechnologii 

- zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej na Konferencję 

Naukową „Miasto-wieś. Relacje zrównoważonego rozwoju”  

- oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na posiedzenie Zarządu 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki 

 

 

 

 
Protokołowała: 

Anna Bućwiło 

Jan Heichel 
 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

Izby Rolniczej 


