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Protokół nr 14/2019 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych i Komisji 

z dnia 05 listopada 2019 roku 

 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR, 

Robert Nowacki - Członek Zarządu W-MIR i Mirosław Borowski – Delegat do KRIR, 

Przewodniczący Rad Powiatowych i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na posiedzeniu 

oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura. W posiedzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście: 

Leszek Potorski – dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Olsztynie, 

Łukasz Bartkowski – zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w 

Olsztynie, Krzysztof Kuriata – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Magdalena Kąkol z Wydziału Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Jerzy Koronowski – 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Janusz Moszczyński i Ewa Bonusiak – 

przedstawiciele Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 

10.00 i trwało do godz. 15.45.  

Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Informacja na temat działań podejmowanych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk 

afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: Warmińsko-Mazurski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Wojewódzkiego 

2. Informacja na temat aktualnego stanu obsługi wniosków i wykorzystania środków na działania w 

ramach PROW 2014-2020 oraz obsługi wniosków obszarowych i płatności realizowanych przez 

ARiMR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Olsztynie. 

3. Informacja na temat szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2019: Urząd 

Wojewódzki w Olsztynie. 

4. Sprawy bieżące. 
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Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR poinformował, że 

17 października uczestniczył z przedstawicielami Izby w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi na temat ASF. Dodał, że obietnice zostały złożone, ale nic w związku z tym się nie 

dzieje. Następnie poprosił o zabranie głosu Pana Jerzego Koronowskiego - Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii i przedstawienie informacji na temat działań podejmowanych w związku z 

wystąpieniem kolejnych ognisk ASF.  Pan Jerzy Koronowski poinformował, że ASF to choroba 

wirusowa, która szerzy się intensywnie i jest trudna do zwalczania, ponieważ: choroba w stadzie 

prawie zawsze rozwija się w ukryciu, naukowcy nie potrafią wyprodukować na nią szczepionki 

oraz wirus bardzo długo utrzymuje się w środowisku. Lekarz Weterynarii poinformował 

zgromadzonych, że w 2019 r. było 540 przypadków choroby u dzika i 20 ognisk choroby u świń. 

Następnie przekazał informacje, w jaki sposób walczyć z chorobą: wybijanie stad chorych świń, 

redukcja pogłowia dzików, usuwanie ze środowiska zwłok padłych dzików, bioasekuracja, bariery, 

szkolenia i odszkodowania. 

Pan Jerzy Koronowski poinformował, że Minister Rolnictwa zarządził, aby inspekcja 

weterynaryjna zakupiła kontenery i do końca roku w województwie warmińsko-mazurskim będzie 

ich ok. 300. W chwili obecnej jest 125 kontenerów postawionych przez inspekcję, 65 - PZŁ, 23 – 

PGLLP, 43- postawione przez firmy przetwarzające dziczyznę i 8 – ARiMR. Dodał także, że 

wykonywane są odłowy i odstrzały sanitarne, na terenie 1 powiatu decyzje wydaje lekarz 

powiatowy, na terenie kilku- wojewoda. Poinformował także, że odbywają się poszukiwania 

padłych dzików i do końca bieżącego roku zaplanowano przeszukania, co 2 tygodnie. 

Następnie Pan Arkadiusz Przyłucki – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

giżyckim zapytał, czy istnieją wytyczne dla lekarza weterynarii dotyczące bioasekuracji? Lekarz 

Weterynarii powiedział, że przede wszystkim odzież ochronna. Pan Jerzy Salitra – Członek 

Zarządu W-MIR zapytał, czy na dzień dzisiejszy dziki są zabierane czy leżą w worku i czekają. 

Lekarz Weterynarii powiedział, że są zabierane. Pan Jerzy Salitra dodał, że zdarza się, ze dziki 

zapakowane leżą kilka dni. Następnie Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W- MIR zapytał, 

czy jeśli zostanie znaleziony padły dzik na drodze to zarządca drogi płaci za utylizację? Otrzymał 

odpowiedź, że tak i dodał, że inspekcja stoi na stanowisku, że powinien być jeden płatnik  - 

inspekcja weterynaryjna. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował, że na 2700 kontroli przeprowadzonych w 

gospodarstwach 90 % z nich kończy się stwierdzeniem usterek. Zaapleował, aby rolnicy zapewniali 

szczelność chlewni, zmieniali odzież i obuwie. 
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Pan Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR zapytał jak bioasekuracja ma się do przejść 

dla zwierząt nad drogami? Lekarz Wojewódzki odpowiedział, że nie ma w tej kwestii woli 

współpracy i chęci, żeby je zamknąć. Wojewódzki Lekarz Weterynarii powiedział także, że 

rolnikom są wypłacane odszkodowania z budżetu państwa do wysokości rynkowej pod warunkiem 

spełnienia przepisów bioasekuracji i identyfikacji rejestracji zwierząt. Dodał także, że jest 

możliwość ustawowa przyznania nagrody na wniosek powiatowego lekarza weterynarii osobie, 

której nie przysługuje odszkodowanie. Środki na nagrody, to te same co na odszkodowania. 

Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR zapytał, kiedy będą decyzje w związku z toczącymi się 

sprawami. Lekarz Wojewódzki odpowiedział, że zostaną podjęte odpowiednie kroki, to powiatowy 

lekarz weterynarii musi złożyć wniosek o przyznanie nagrody. Dodał także, że tam gdzie będzie 

wniosek o nagrodę, należy każdego rolnika sprawdzić indywidualnie, przeanalizować jego 

warunki. 

Następnie Pan Mirosław Borowski powiedział, że są sygnały z powiatu oleckiego,  gdzie rolnicy 

oczekują zmiany strefy w związku z wystąpieniem ASF. Dodał, że od wykrycia ogniska minęły już 

4 miesiące, a w związku ze strefą niebieską są problemy ze sprzedażą świń. Pan Jerzy Koronowski 

odpowiedział, że wystąpi na piśmie o zmianę strefy do Głównego Lekarza Weterynarii. 

 

W dalszej części dyskusji głos zabrał Pan Krzysztof Kuriata – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, który powiedział, że do 

Urzędu wpłynęło kilkadziesiąt wniosków, uwag jak walczyć z ASF, wszystkie uwagi zostały przekazane 

Ministerstwu. Dodał także, ze policja, inspekcja weterynaryjna kontroluje targowiska i są przeprowadzane 

kontrole w zakładach żywienia zbiorowego. 

Następnie Pan Jerzy Salitra powiedział, że problem ASF jest poważny, mocno ekonomicznie 

dotyka rolników, w strefie czerwonej żywiec jest tańszy o 0,50 gr, a w strefie niebieskiej nawet o 2 

zł. Kolejną kwestią jest zgodność i niezgodność w IRZ, trudno jest przy stadach kliku tysięcy sztuk, 

w systemach zamkniętych, żeby wszystko funkcjonowało, co do sztuki. 

Dodał, że po wyproszeniu w ciągu 2 dni od urodzenia wpisuje się w księgę, a do 30 dni zgłasza do 

ARiMR, czasami dochodzi do upadku, do ugnieceń i wtedy mogą być niezgodności. 

Lekarz Weterynarii powiedział, że stoi na stanowisku, ze w przypadku jeśli na 1000 sztuk, nie 

będzie oznakowanych 10, to za te 10 rolnik nie dostanie odszkodowania. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrali przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. Pan Leszek Potorski – Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w 
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Olsztynie poinformował, że w chwili obecnej są wypłacane zaliczki na poczet płatności 

bezpośrednich, poinformował także, że do ARiMR wpłynęło 3481 dokumentów w związku z IRZ.  

Pan Leszek Potorski poinformował także, że w chwili obecnej zarejestrowanych jest 4925 stad 

świń i 508152 stada bydła. W związku z tym Pan Mirosław Borowski poprosił o przygotowanie 

zestawienia z rozbiciem na powiaty, jak zmieniła  się ilość stad świń od roku 2014 do roku 2019. 

Pan Leszek Potorski dodał także, że na pewno zaliczek nie  trzymają rolnicy, u których będą lub są 

przeprowadzane kontrole. 

Następnie Pan Łukasz Bartkowski zastępca dyrektora ARiMR poinformował, że do 20 listopada 

można składać wnioski na modernizacje gospodarstw rolnych, do 22 listopada na inwestycje 

zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, a do 13 grudnia  na tworzenie grup 

producentów. Pan Jerzy Salitra zapytał, jakich grup powstaje najwięcej? Pan Bartkowski 

odpowiedział, że producentów drobiu. Zaapelował także, a by Izba Rolnicza opiniowała przepisy 

prawa w tym zakresie. Poinformował także, że płatności zaliczkowe są zatwierdzone w 99,6 %, 

Płatności ONW i rolnośrodowiskowe na 90 %, zalesienia 98 %. 

Pan Marek Kuźniewski zauważył, że coraz więcej jest windykacji. Pan Jan Heichel zaapelował, by 

w przypadku nieprawidłowości, niewielkich błędów, Agencja reagowała wcześniej, nie po wydaniu 

decyzji. 

Pan Piotr Miecznikowski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim 

dodał, że wiele tych spraw jest w legislacji, że mały błąd to czasem bardzo duże sankcje. I zapytał, 

kiedy będą wydawane decyzje z programu Młody Rolnik? Pan Łukasz Bartkowski odpowiedział, 

że są wydawane na bieżąco. Pan Roman Puchalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie elbląskim zapytał, czy rolnik jest informowany o kontrolach. Uzyskał odpowiedź, że nie o 

wszystkich. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał pan Janusz Moszczyński – Przedstawiciel 

Urzędu Wojewódzkiego, który przedstawił podsumowanie z szacowania strat w gospodarstwach 

rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Poinformował 

zgromadzonych, że w bieżącym roku szacowano straty spowodowane: przymrozkami, gradem, 

deszczem nawalnym, huraganem, piorunem, suszą i osunięciem ziemi. Dodał także, że gminne 

komisje działały prawidłowo i sprostały zadaniu. Przeprowadzono szkolenie dla członków komisji 

gminnych. W chwili obecnej trwają korekty protokołów. Poinformował zgromadzonych, że 

wpłynęło 3030 wniosków, ale łącznie oszacowano 2686 gospodarstw na 45,2 tys. ha na kwotę 83,7 
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mln złotych. Pomiędzy wnioskami złożonym, a oszacowanymi gospodarstwami różnica wynosi 

317 szt. Były to wnioski niezasadne. Oszacowano gospodarstwa w następujących ilościach: 

- Przymrozki – 66 gospodarstw na kwotę 3,4 mln 

- Deszcz – 216 gospodarstw – na kwotę 12,3 mln 

- Grad – 21 gospodarstw - na kwotę 11,1 mln 

- Huragan – 7 gospodarstw- na kwotę 557 tys. 

- Piorun- 1 gospodarstwo – na kwotę 263 tys. 

- Susza - 2197 gospodarstw- na kwotę 56 mln zł. 

Pan Janusz Moszczyński dodał, że zgodnie z monitoringiem suszy na terenie 67 gmin ze 116 nie 

było suszy rolniczej. Dodał, że w tej chwili są 32 punkty pomiarowe, w 2020 r WMODR ma 

uruchomić 10 stacji. 

Następnie dyskutowano, że należałoby uruchomić stacje pomiarowe tam, gdzie jeszcze ich nie ma, 

gdyż w wielu przypadkach na podstawie KBW suszy nie ma, a susza faktycznie występuje. 

Pan Jan Heichel dodał, że monitoring suszy nie uwzględnia niedoboru wody z lat poprzednich, 

 

Po zakończeniu trzeciego punktu porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

- Pan Jan Heichel Prezes W-MIR przekazał, że w dniu 16.12.2019 r. zaplanowano Walne 

Zgromadzenie 

- Ustalono na dzień 26.11 posiedzenie komisji budżetowej 

- Pani Jolanta Mackiewicz- Dyrektor biura przestawiła informację na temat planowanego spotkania 

pn. Agro Akademia w dniu 21.11 w Lidzbarku Warmińskim 

- Pan Bartłomiej Lewalski dodał, że dobrze by było gdyby Izba włączyła się w finansowanie stacji 

pomiarowych 

- Pan Krzysztof Kazaniecki zapytał, czy można wnioskować o przeniesienie stacji? 

- Pan Antoni Dąbrowski odniósł się do stacji pomiarowych, dodał, że należałoby uwzględnić klasę 

gleby 

- Pan Mirosław Borowski poinformował, że  KRIR odbyła spotkanie  z Ministrem Rolnictwa w 

sprawie kompetencji Izb Rolniczych. Poinformował, że brał także udział w spotkaniu w sprawie 

ASF 

-Pan Antoni Dąbrowski poprosił o aktualizacje danych na tablicach ARiMR 
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Po zakończeniu wspólnego posiedzenia z Przewodniczącymi Rad Powiatowych Zarząd omówił 

sprawy bieżące W-MIR. W pierwszej kolejności Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad 

Powiatowych i komisji: 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim pani Ewa 

Kasprowicz – pismo w sprawie terminu stosowania nawozów naturalnych.- Zarząd zapoznał się z 

pismem, wyjaśnił, że Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z wnioskiem do Ministra, kopię pisma 

postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim- pismo w sprawie 

podjęcia działań w celu zmiany strefy niebieskiej na strefę czerwoną w związku z wystąpieniem 

jednego ogniska ASF na terenie gminy Olecko.- Zarząd postanowił przygotować stosowne pismo do 

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 

- Delegat do Walnego Zgromadzenia z powiatu ełckiego -  Skarga na podjętą decyzję Zarządu w 

sprawie przetargu gruntów obrębu Golubie gm. Kalinowo powiat Ełk.- Zarząd zapoznał się ze 

skargą. 

- Delegat do Walnego Zgromadzenia z powiatu ełckiego - prośba o przekazanie skargi do Komisji 

Rewizyjnej.- Zarząd postanowił przekazać skargę Komisji Rewizyjnej. 

- Delegat do Walnego Zgromadzenia z powiatu ełckiego - prośba o wydanie opinii do KOWR 

odnośnie przeprowadzenia przetargu ograniczonego licytacyjnego obr Wysokie gm. Kalinowo dz nr 

142/3 o pow 17,3844 ha oraz dz nr 132/64 o pow. 20,72 ha oraz na przetarg na dzierżawę w trybie 

ograniczonym licytacyjnym obr Skrzypki gm. Kalinowo dz nr 10/7 o pow. 10,1691 ha , dz nr 168/7 

o pow. 78,6833 ha oraz dz nr 159, 163, 165, 166, 167 o pow. 19,6621 ha. – Zarząd postanowił, że w 

sprawie należy zorganizować spotkanie z zainteresowanymi rolnikami. 

 

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

 Pismo w sprawie posiedzenia Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR, które 

odbędzie się w dniu 05.11.19 roku w MRiRW – Uczestniczyła Pani Zofii Stankiewicz – 

Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ostródzkiego oraz Pani Ewa Kasprowicz –

Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu giżyckiego. 

 Zaproszenie na posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca  „Wieprzowina" w dniu 13.11.2019 r.  

w Brukseli.- Zgodnie z wcześniejszą uchwałą został oddelegowany Pan Jerzy Salitra – Członek 

Zarządu W-MIR. 
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 Zaproszenie na spotkanie Zarządów IR, Delegatów oraz Dyrektorów Biur - 20.11.2019 r w 

Jachrance k. Warszawy – Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Zarządu W-MIR, Delegata 

W-MIR do KRIR oraz Dyrektor biura W-MIR. 

 Zaproszenie na konferencję „Narodowe wyzwania w rolnictwie” w dniu 07.11.2019 roku  

w Warszawie.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Popisa- Członka Rady 

Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim. 

 Pismo dotyczące propozycji kompetencji, które powinny przyjąć izby rolnicze. – Zarząd 

zapoznał się, propozycje kompetencji wysłano do KRIR. 

 Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek Zarządu KRIR w sprawie kwestii odszkodowań oraz 

rekompensat wypłacanych w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń. – Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź resortu rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR o umożliwienie rolnikom - 

dzierżawiącym ziemię z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa skorzystanie z możliwości 

odroczenia płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek, na 

podstawie kopii protokołów stwierdzających wystąpienie suszy, które nie są jeszcze 

zatwierdzone przez wojewodę. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pisma będące realizacją wniosków z I posiedzenia KRIR VI kadencji. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Odpowiedź MRiRW na pismo Spółdzielni Producentów Bydła "Wołowina Makowska"  – 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Projekt rozporządzenia RM w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.- uwagi do 

07.11.2019 roku. – Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag. 

 

W dalszej części Zarząd omówił następujące sprawy: 

 Pan Jerzy Salitra zapytał czy z RDOŚ można uzyskać dofinansowanie na grodzenie zwierząt od 

wilka  – postanowiono wystosować pismo z zapytaniem do RDOŚ 

 Przyjęto protokoły nr 12 z dnia 09.09.2019 r. i nr 13 z dnia 11.10.2019 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek 

Wojewódzkich w kwocie 30942, 18 zł ( w tym transport 18395,71 zł, usługa gastronomiczna 

11970 zł, inne 576,47 zł) oraz zwrotu kosztów podróży dla Pana Mateusza Cygana, Edwarda 

Witkiewicz, Krzysztofa Kaznieckiego - pocztu sztandarowego, oraz Panu Janowi Rochewiczowi - 
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Staroście Dożynek i Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu – odznaczonemu odznaką „Za zasługi 

dla Warmii i Mazur” 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu wizytówek i pieczątek dla 

Przewodniczących Rad Powiatowych w kwocie  825,60 zł 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wykonania prac elektrycznych w siedzibie W- MIR 

przy ul. Towarowej 1 w kwocie 1429,68 zł 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu bindownicy w kwocie 701,84 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów usługi gastronomicznej dla przedstawicieli W-MIR 

biorących w dniu 17.10.2019 r. udział w spotkaniu w MRiRW w sprawie ASF w kwocie 237,24 

zł. 

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

na spotkanie z Romualdem Amborskim Łowczym Okręgowym Polskiego Związku łowieckiego w 

dniu 22.10.2019 r. w Olsztynie. 

 KOWR – do wiadomości W-MIR negatywna odpowiedź w sprawie umorzenia czynszu 

dzierżawnego wynikającego z umowy dzierżawy z KOWR w związku z wystąpieniem pomoru 

świń w gospodarstwie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 W-M Urząd Wojewódzki - odpowiedź na wnioski dot. szacowania szkód suszowych w powiecie 

nidzickim i zagospodarowania odpadów porolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 W-M Urząd Wojewódzki – do wiadomości W-MIR - informacja przekazana do gmin dot. 

protokołów z szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem szkód w rolnictwie. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Zestawienie ilości protokołów przez przedstawicieli W-MIR z tytułu szkód spowodowanych 

wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 roku. - Zarząd zapoznał się z 

informacją. 

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w 

sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany 

PLB280010.- Zarząd zapoznał się z projektem, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej po 

zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu 

ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010 wniósł uwagi 

dotyczące populacji kormoranów.  

Zdaniem Zarządu W-MIR kormorany stanowią duże zagrożenie przede wszystkim dla 

gospodarstw rybackich, oraz dla akwenów wodnych i rzek. Niewielka kolonia tego gatunku może 
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prawie całkowicie wyjeść młode ryby ze stawów hodowlanych, a duże kolonie mogą znacznie 

zubożyć ichtiofaunę jeziora w pobliżu którego żerują.  Zdaniem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej należy wprowadzić ograniczenia liczebności par kormoranów lub występowania 

gniazd na obszarze Zalew Wiślany PLB280010 do ilości, która nie będzie powodowała 

znaczących strat w gospodarstwach rybackich i nie będzie zagrożeniem dla środowiska 

naturalnego.  

 Wniosek o wydanie oświadczenia rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej na 

planowanej do nabycia nieruchomości rolnej gm. Górowo Iławeckie o łącznej pow. 357,5643 

ha. – Zarząd przekazał sprawę do rozpatrzenia pracownikowi biura W-MIR. 

 Dolnośląska Izba Rolnicza - pismo dotyczące ograniczenia importu zbóż spoza UE. – Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich - przekazanie pisma wg właściwości o zainstalowanie paneli 

akustycznych przy drodze krajowej nr 63 wzdłuż miejscowości Gaudynki. – Zarząd zapoznał się  

z informacją, 

 Koło Łowieckie „Kaczor" - Odpowiedź na pismo w sprawie naprawy urządzenia 

melioracyjnego na działce 77/3 obręb Garzewko.- Zarząd zapoznał się. 

 TV Kopernik - zaproszenie do redakcji.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowiono, że 

w najbliższym czasie Zarząd skorzysta z zaproszenia. 

 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – zaproszenie na Warmińsko-

Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w dniach 26 i 27.10.19 roku w Ostródzie – Podjęto 

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

Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi  W-MIR i Panu Jerzemu Salitrze – Członkowi Zarządu 

W-MIR. 

 Polski Związek Łowiecki w Elblągu - Zaproszenie na Hubertusa Elbląskiego w dniu 03.11.2019 

roku w Elblągu W spotkaniu uczestniczył Pan Roman Puchalski – Przewodniczący Rady 

Powiatowej  

W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Zaproszenie na spotkanie w ramach 

konsultacji społecznych Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) w dniu 05.11.2019 roku 

w Olsztynie – Na spotkanie zgłoszono pracownika biura W-MIR. 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - zaproszenie na warsztaty dotyczące 

tworzenia planów zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Jezioro Łuknajno 
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PLB280003 spotkanie organizowane w Centrum Kultury ,, Kłobuk" w Mikołajkach w dniu 

06.11.2019 r. –Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY 

ROLNEGO pod hasłem „Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska" w 

dniu 06.11.19 roku w m. Sielinko.-  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie 

oddelegowano. 

  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - zaproszenie na IV Forum Wiedzy i innowacji 

w dniach 13-14.11.2019 roku w Warszawie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie 

oddelegowano. 

 Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego i Pana Jana Heichela na III 

Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich w dn. 14-

15.11.2019 roku w Olsztynie. 

  Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - Spotkanie promujące katalog DIAMENTY 

KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO; Elbląg - 15.11.2019 rok godz. 17: 00; Warmińsko-

Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu; Iława - 19.11.2019 r godz. 

18: 00 Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie; Ostróda - 21.11.2019 r g. 17:00 Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Stępowskiego w Ostródzie. - Postanowiono na spotkanie w 

Elblągu oddelegować Pana Romana Puchalskiego – podjęto stosowna uchwałę. 

  Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. - Zaproszenie na IV Forum Rolników i Agrobiznesu 

w Poznaniu w dniu 20.11.2019 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie 

oddelegowano. 

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - zaproszenie na konferencję pn. „Sieciowanie 

Partnerów SIR II", która odbędzie się w Łodzi, w dniach 26-27.11.2019 r.- Zarząd zapoznał się 

z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - Zaproszenie na VI Forum Sektora Wołowiny 

w dniach 2-3.12.2019 r w Warszawie. - Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana 

Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR. 

 Zarząd zapoznał się z informacją o ilości szacowań strat w uprawach rolnych  spowodowanych 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przeprowadzonych przez przedstawicieli WMIR. 

Podjął w sprawie przyznania rekompensaty za pracę w 2019 roku w komisjach powiatowych 

powołanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do oszacowania szkód w gospodarstwach 

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

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 
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 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Urszuli Suchockiej  – Delegatowi na 

Wlane Zgromadzenie W-MIR z powiatu ostródzkiego i Panu Józefowi Pich - Delegatowi na 

Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu bartoszyckiego za udział w posiedzeniu Zarządu  

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji w dniu 05.11.2019, którzy uczestniczyli w 

zastępstwie przewodniczących 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Oddelegowania Zarządu W-MIR, Delegata W-MIR do KRIR oraz Dyrektor biura W-MIR na 

spotkanie Zarządów IR, Delegatów oraz Dyrektorów Biur - 20.11.2019 r w Jachrance k. 

Warszawy 

 Oddelegowania Pana Marka Popisa- Członka Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej w powiecie olsztyńskim na konferencję „Narodowe wyzwania w rolnictwie” w dniu 

07.11.2019 roku w Warszawie. 

 Pokrycia kosztów współorganizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w kwocie 

30942, 18 zł ( w tym transport 18395,71 zł, usługa gastronomiczna 11970 zł, inne 576,47 zł) 

oraz zwrotu kosztów podróży dla Pana Mateusza Cygana, Edwarda Witkiewicz, Krzysztofa 

Kaznieckiego - pocztu sztandarowego, oraz Panu Janowi Rochewiczowi- Staroście Dożynek i 

Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu – odznaczonemu odznaką „Za zasługi dla Warmii i Mazur” 

 Pokrycia kosztów zakupu wizytówek  i pieczątek dla Przewodniczących Rad Powiatowym w 

kwocie 825,60 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów wykonania prac elektrycznych w siedzibie W-MIR przy ul. Towarowej 1 w 

kwocie 1429,68 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu bindownicy w kwocie 701, 84 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów usługi gastronomicznej dla przedstawicieli W-MIR biorących w dniu 

17.10.2019 r. udział w spotkaniu w MRiRW w sprawie ASF w kwocie 237,24 zł. 

 Zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichela- Prezesa W- MIR na spotkanie z Romualdem 

Amborskim Łowczym Okręgowym Polskiego Związku łowieckiego w dniu 22.10.2019 r. w 

Olsztynie. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi –Prezesowi W-MIR, Panu Romualdowi 

Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Panu Jerzemu Salitrze – Członkowi Zarządu W-MIR na 

Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w dniach 26 i 27.10.19 roku w Ostródzie 

 Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego i Pana Jana Heichela na III Warmińsko-Mazurskie 

Forum Innowacji w Rolnictwie i na obszarach wiejskich w dn. 14-15.11.2019 roku w Olsztynie 
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  oddelegowania Pana Romana Puchalskiego na spotkanie promujące katalog DIAMENTY 

KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO; Elbląg - 15.11.2019 rok 

  Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR na VI Forum Sektora 

Wołowiny w dniach 2-3.12.2019 r w Warszawie. 

 Przyznania rekompensaty za pracę w 2019 roku w komisjach powiatowych powołanych przez 

Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi 

zjawiskami atmosferycznymi. 

 zwrotu kosztów podróży Pani Urszuli Suchockiej  – Delegatowi na Wlane Zgromadzenie W-MIR 

z powiatu ostródzkiego i Panu Józefowi Pich - Delegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR z 

powiatu bartoszyckiego za udział w posiedzeniu Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

i Komisji w dniu 05.11.2019,  

 

 

 

Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                               Protokołowała:            

Izby Rolniczej                             Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

               


