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Protokół Nr 15/2019 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

w dniu 29 listopada 2019 r. w Olsztynie 

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 oraz Jolanta Mackiewicz 

Dyrektor Biura W-MIR.  Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej według poniższego porządku:  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i komisji. 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskami z posiedzeń 

Rad Powiatowych i komisji: 

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

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

wyjazdowego posiedzenia, wspólnego dla trzech Rad Powiatowych (lidzbarskiej, bartoszyckiej i 

kętrzyńskiej) w Wardomach,  w powiecie bartoszyckim w dniu 13 grudnia 2019 roku. – Zarząd wyraził 

zgodę na wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR. 

- 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 trzech Rad Powiatowych (lidzbarskiej, bartoszyckiej i 

kętrzyńskiej) w Wardomach,  w powiecie bartoszyckim w dniu 13 grudnia 2019 roku. Zarząd wyraził 

zgodę ma wyjazdowe posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR. - Zarząd wyraził zgodę na wyjazdowe 

posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim 

Z uwagi na napływające informacje dot. niepożądanych działań rolników produkujących trzodę chlewną, 

polegających na sprowadzaniu prosiąt z gospodarstw znajdujących się w strefie czerwonej do gospodarstw 

powiatu nowomiejskiego będących w strefie białej, zwracamy się do Zarządu W-MIR o interwencję 

polegającą na wystosowaniu pisma do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o zakazie przemieszczania 

trzody chlewnej ze strefy czerwonej do strefy białej. Istnieje bowiem duża obawa przed zawleczeniem 

wirusa ASF do powiatu nowomiejskiego poprzez stosowanie wymienionych praktyk.  

W związku z powyższym, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim prosi o pilne podjęcie 

działań w przedmiotowej sprawie.- Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo do Powiatowego 

Lekarza Weterynarii z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarstwa, które dokonują zakupu 

prosiąt ze strefy czerwonej. 

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

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie 600,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową 

działalność Rady na wynajem sali i serwis kawowy na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych: 
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bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej w powiecie bartoszyckim w dniu 13 grudnia 2019 roku w 

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

bartoszyckim. 

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

W-MIR o możliwość zorganizowania szóstego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR  oraz  przeznaczenie 

kwoty 700 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia (wynajem sali, serwis 

kawowy) w dniu 18 grudnia 2019 r. w Rybnie. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

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

W-MIR o możliwość przeznaczenie kwoty 600 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację 

wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR  w powiecie: działdowskim, szczycieńskim, nidzickim, 

mrągowskim, ostródzkim, olsztyńskim (wynajem sali, serwis kawowy), które odbędzie się w dniu 12 

grudnia 2019 r. w Wiknie. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie działdowskim. 

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

W-MIR o możliwość zorganizowania szóstego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR oraz o 

przeznaczenie kwoty 400 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia 

(wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 5 grudnia 2019 r. w Iławie. - Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim na wniosek Pana 

Janusza Sęka i Andrzeja Bącika, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o zwrócenie się do Starosty Powiatu 

Bartoszyckiego o przekazanie/podział obwodów KŁ Szarak (obwody nr: 16, 17, 18 i 19) dla innych kół 

łowieckich.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, Zarząd wyjaśnił, że to 

Starostwo podejmuje decyzję dot. dzierżawy obwodów łowieckich. 

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

z prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie 760,00 zł z puli środków przeznaczonych  

na statutową działalność Rady na wynajem sali i serwis kawowy na wspólne posiedzenie Rad 

Powiatowych: bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej w powiecie bartoszyckim w dniu 13 grudnia 2019 

roku w Wardomach. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie kętrzyńskim. 

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

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie w kwocie 675,00 zł z puli środków przeznaczonych  

na statutową działalność Rady na wynajem sali i serwis kawowy na wspólne posiedzenie  

Rad Powiatowych: bartoszyckiej, kętrzyńskiej i lidzbarskiej w powiecie bartoszyckim  

w dniu 13 grudnia 2019 roku w Wardomach. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

- Działając w imieniu i z upoważnienia Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR powiatów: 

szczycieńskiego, nidzickiego, mrągowskiego wnioskuję do Zarządu W-MIR o zgodę na wydatkowanie 

kwoty przez radę nidzicką w wysokości do 650 zł, radę mrągowską kwoty w wysokości do 600 zł, radę 

szczycieńską do kwoty 1000 zł na organizację wspólnego posiedzenia rad z udziałem instytucji, która 

odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Wiknie w gminie Nidzica.   - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim, mrągowskim i szczycieńskim.. 

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

W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 800 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy na wspólne posiedzenie z Radą Powiatową W-MIR z 

powiatu braniewskiego w Pasłęku  w dniu 09.12.2019r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

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

wyrażenie zgody na udział Rady Powiatowej we wspólnym posiedzeniu z  Radą Powiatową W-MIR z 
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powiatu  elbląskiego w  Pasłęku w dniu 09.12.2019 r. – Zarząd wyraził zgodę na wyjazdowe posiedzenie 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

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

W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy na wspólne  posiedzenie   z  Radą Powiatową W-MIR z 

powiatu elbląskiego w Pasłęku w dniu 09.12.2019r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

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

zgody na udział Rady Powiatowej we wspólnym posiedzeniu Rad Powiatowych w Nidzicy w dniu 

12.12.2019 r.- Zarząd wyraził zgodę na wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim. 

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

W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 580 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

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

MIR w Nidzicy w dniu 12,12.2019 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

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

uchwały w sprawie przekazania kwoty 230 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

zakup pamiątkowej statuetki dla Pana Tadeusza Kozłowskiego za wieloletnią współpracę z rolnikami 

powiatu ostródzkiego, która będzie wręczona w dniu 22.11.2019r. w Idzbarku gm. Ostróda. - Zarząd 

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

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim na wniosek Pana 

Janusza Sęka, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o poparcie w zmianie ustawodawstwa odnośnie 

szacowania strat łowieckich. Reforma powinna polegać na szacowaniu powstałych szkód łowieckich przez 

bezstronnych rzeczoznawców. Szacujący byliby opłacani przez np. Urzędy Gmin lub Nadleśnictwa 

(czerpią korzyść finansową pobierając czynsze dzierżawne jednocześnie nie są stroną podczas szacowania 

strat wyrządzonych przez zwierzynę). – Zarząd postanowił zgłosić wniosek przy nowelizacji Prawa 

łowieckiego. 

-Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim  
na wniosek Pani Barbary Piorun prosi  o wsparcie ze strony Zarządu W-MIR i zawnioskowanie  

o przedłużenie naborów na działania inwestycyjne ogłaszane przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa. Dłuższe okresy przyjmowania wniosków sprzyjałyby składaniu przez rolników 

kompletnej dokumentacji. Zwłaszcza przy inwestycjach budowlanych, nawodnieniowych skompletowanie 

w terminie wszystkich wymaganych załączników jest niewykonalne. – Zarząd postanowił przygotować 

pismo do KRIR. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim  

na wniosek Pana Janusza Sęka i Andrzeja Bącika, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o pomoc  

w zwiększeniu odstrzałów zwierzyny płowej.  Stany liczebne jeleni i saren zwiększały  

się systematycznie przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Szkody rolników w uprawach są coraz większe  

i należałoby ponownie wrócić do liczebności zwierzyny płowej z lat 70 XX wieku. – Zarząd wyjaśnił, że 

wystosował pismo o przeprowadzenie kontroli. 

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

prośbą do Zarządu Izby o wszczęcie wszelkich starań w celu zwiększenia kompetencji Izb Rolniczych, 

zwłaszcza w kwestii szacowania strat łowieckich. – Zarząd wyjaśnił, ze w ostatnim czasie wysyłał KRIR 

propozycję kompetencji Izb Rolniczych i jedną z nich było zwiększenie udziału przedstawicieli Izby w 

szacowaniu szkód. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim na wniosek Pana 

Janusza Sęka zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o poparcie umożliwienia rolnikom wprowadzenia 

łąk cennych do uprawy z przekształceniem na grunty orne. – Zarząd uznał, że wniosek jest bezzasadny. 
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- Rada powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie: giżyckim, węgorzewskim, 

piskim, oleckim  i gołdapskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na organizację  

wspólnego posiedzenia rad powiatowych (powiatu: giżyckiego, piskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, 

oleckiego), które odbędzie się dnia 10 grudnia 2019 roku Giżycku.- Zarząd wyraził zgodę na wspólne 

wyjazdowe posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR. 

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

Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 750 zł (siedemset 

pięćdziesiąt złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z powiatu 

węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, gołdapskiego i oleckiego w dniu 10 grudnia 2019 r. w Giżycku.- 

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

- 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 95 zł 

(dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z 

powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, gołdapskiego i oleckiego w dniu 10 grudnia 2019 r. w 

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

giżyckim. 

- 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 71 zł 

(siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z 

powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, gołdapskiego i oleckiego w dniu 10 grudnia 2019 r. w 

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

węgorzewskim. 

- Przewodniczący Rady Powiatowej   Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej 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,  gołdapskiego, węgorzewskiego i giżyckiego, które odbędzie się w dniu 

10.12.2019r.w Giżycku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie oleckim. 

- Przewodniczący Rady Powiatowej   Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim  

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

przekraczającej 210 zł (dwieście dziesięć złotych) na organizację  wspólnego posiedzenia Rad 

Powiatowych W-MIR powiatów oleckiego,  gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego , które 

odbędzie się w dniu 10.12.2019r. w Giżycku- - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie  gołdapskim. 

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

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie kwoty nie przekraczającej 1000 zł 

brutto ze środków będących w dyspozycji Rady na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych z 

powiatów: nidzickiego, mrągowskiego, szczycieńskiego, działdowskiego, ostródzkiego, olsztyńskiego, 

które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku w Wiknie. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 

środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

- Przewodniczący Rady Powiatowej  Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim 

zwraca się z prośbą o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 300 zł( trzysta   zł ) będącej w dyspozycji 

Rady oraz kwoty 600 (sześćset zł) będącej w dyspozycji Zarządu na organizację IV edycji konkursu 

plastycznego  dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu gołdapskiego. Konkurs zostanie 

ogłoszony 02 grudnia  2019, a rozstrzygnięty do końca stycznia 2020 roku. - Zarząd podjął uchwałę o  

organizacji konkursu i przeznaczeniu na ten cel kwoty 600 zł oraz rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

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

o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 900 zł (dziewięćset złotych) na 
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organizację  posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim  w dniu 12 grudnia 2019. - Zarząd 

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

 

Następnie Zarząd zapoznał się z planowanymi posiedzeniami Rad Powiatowych W-MIR: 

- 29.11.2019 r. – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w  N. M. Lubawskim 

- 05.12.2019 r. - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim 

09.12.2019 r.- wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego i braniewskiego 

- 12.12.19 r – wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiecie szczycieńskim, niedzickim, 

mrągowskim, działdowskim, ostródzkim i olsztyńskim w miejscowości Wikno k/Nidzicy 

- 13.12.19 r. - wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiecie lidzbarskim, bartoszyckim i 

kętrzyńskim w Wardomach, pow. bartoszycki 

- 18.12.2019 r. - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

 Pismo o przeanalizowanie kompetencji jakie powinny zostać przejęte przez Izby Rolnicze. - Zarząd 

zapoznał się z pismem, postanowił ponownie przesłać propozycję Krajowej Radzie Izb Rolniczych. 

 Opinia KRIR i odpowiedź w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości 

dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.- Zarząd 

zapoznał się z opinią. 

 Odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o 

scalaniu i wymianie gruntów w celu nadania geodetom prowadzącym firmy prywatne uprawnień 

dotyczących scalania gruntów - Zarząd zapoznał się z opinią. 

 Pismo w sprawie oddelegowania pani Zofii Stankiewicz na Międzynarodową konferencję "Aktywna 

starość na obszarach wiejskich. Między diagnozą a działaniem" w dn. 13-14.11.19 r w Ołtarzewie – 

Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Przewodniczącej Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

 Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR w sprawie zmiany terminu nawożenia nawozami 

naturalnymi.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo KRIR wraz z odpowiedzią MRiRW w sprawie wydawania rękojmi prowadzenia działalności 

rolniczej przez izby rolnicze. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Opinia KRIR i pismo MRiRW i projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia 

dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną 

środowiska oraz w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności. - Zarząd 

zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag. 

 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności 

od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom. - Zarząd zapoznał się z projektem, 

nie wniósł uwag. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunkówo i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. - 

Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag. 
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Ad 3. W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 14 z dnia 05.11.2019 r. 

 Omówiono organizację II Walnego Zgromadzenia W-MIR, ustalono tematykę posiedzenia oraz listę 

zaproszonych gości. 

 W-MODR – zaproszenie na podsumowanie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 

Hodowlanych w dniu 10.12.2019 r.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskeigo 

- Wiceprezesa W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 

hodowlanych w kwocie 13825,07oraz pokrycia kosztów nagród za czempiony – 19620 zł  

 Podjęto uchwałę  w sprawie pokrycia kosztów naprawy samochodu skoda octavia– 1163,00 zł 

brutto 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi 

Rad Powiatowych W-MIR w kwocie 474,99 zł ( w tym koszt Izby 151,99, wpłaty uczestników 323 zł) 

 Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego –prośba o wsparcie w sprawie powołania Komisji 

Trójstronnej w celu negocjacji cen produktów rolnych wytworzonych w polskich gospodarstwach z 

sieciami handlowymi. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół 

rolniczych w Dobrocinie i Karolewie wywodzącym się z rodzin rolniczych w roku szkolnym 

2019/2020 w kwocie 4000 zł brutto. 

 KOWR- Informacja o IV posiedzeniu Społecznej Rady – 06.12.2019 r. - Zarząd zapoznał się  

z informacją, w posiedzeniu będzie uczestniczył Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR oddelegowany 

wcześniejszą uchwałą. 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – zawiadomienie o kontroli spełnienia warunków 

określonych zezwoleniem na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do zwierząt objętych 

ochroną,  w dniu 26.11.019 roku w miejscowości Zaborowo obręb Pielgrzymowo gm. Kozłowo.-

Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem, w kontroli uczestniczyli pracownicy biura. 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska- odpowiedź na pismo dotyczące współdziałania w 

zakresie zapobiegania szkodom powodowanym przez bobry i wilki.- Zarząd zapoznał się z pismem, 

informację postanowiono przekazać członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

 Marszałek Województwa – do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie podziału województwa 

warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie. - Zarząd po przeanalizowaniu projektu prześle 

opinię. 

 Kancelaria Radcy Prawnego - Informacja dotycząca negocjacji z Prezydium Naczelnej Rady treści 

porozumienia o zwalczaniu ASF wśród dzików.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Podlaska Izba Rolnicza - pismo dotyczące odwołania Alberta Kołodziejskiego Łowczego 

Krajowego. -  Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Gospodarstwo Rolne- skarga na działalność Koła Łowieckiego Grunwald.- Zarząd zapoznał się 

postanowił przesłać skargę do ZG PZŁ oraz PZŁ okręgowego. 

 KOWR – do wiadomości W-MIR korespondencja dotycząca udzielenia pomocy producentom świń, 

w których gospodarstwach rolnych powstały straty spowodowane wystąpieniem ASF.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. 
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 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – wystąpienie do Głównego Lekarza Weterynarii  w sprawie 

zniesienia obszaru zagrożenia na terenie powiatu oleckiego. – Zarząd zapoznał się z pismem, kopię 

postanowiono przesłać Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bartoszycach – wniosek o udostępnienie fragmentu 

protokołu ze spotkania Rady Powiatowej W-MIR w pow. bartoszyckim w dn. 15.10.2019 dot. 

wystąpienia PLW w  Bartoszycach nt szerzącej się choroby ASF.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, 

protokół został udostępniony. 

 Podanie indywidualne - Wniosek o wydanie opinii rękojmi należytego prowadzenia działalności 

rolniczej na planowanej do nabycia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Blanki gm. 

Lidzbark Warmiński o pow. 1,1544 ha.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, zgodnie z pismem KOWR 

została podjęta pozytywna decyzja. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie – odpowiedź na pismo 

W-MIR w sprawie konserwacji rowów melioracyjnych, z prośbą o przekazanie pisma członkom 

Rady Powiatowej WMIR w powiecie kętrzyńskim. - Zarząd zapoznał się z pismem, kopię 

przekazano Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Urząd Gminy Iłowo-Osada - Prośba o rozważenie możliwości postawienia stacji meteorologicznej 

na terenie gminy Iłowo-Osada.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił przygotować odpowiedź 

z informacją, że Zarząd W-MIR jest gotowy udzielić dofinansowania, jeśli  samorząd zdecyduje się 

na realizację zadania. 

 Rolnik z gm. Elbląg – Do wiadomości W-MIR Skarga skierowana na Wojskowe Koło Łowieckie 

"Odyniec". – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnik z gm. Wydminy – zgłoszenie szkody wyrządzone przez dziki do Koła Łowieckiego 

„Rogacz” w Giżycku. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu – zaproszenie na dodatkowe 

szkolenie pt. „Szacowanie szkód łowieckich –stosowanie procedur, podstawy praktycznego 

działania” w dniach 10-11.12.2019 roku w Brwinowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie 

oddelegowano nikogo. 

 Bank BNP Paribas – zaproszenie na spotkanie z cyklu Agro Akademia Edycja dla Kobiet, która 

odbyła się w dniu 21.11.2019 roku w Lidzbarku Warmińskim. – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu 

kosztów podróży dla członkiń Rad Powiatowych W-MIR: Pani Haliny Domian, Pani Urszuli 

Suchockiej, Pani Agaty Tyc i Pani Ewy Kasprowicz do Lidzbarka Warmińskiego i dla Pani Aliny 

Lipowskiej do Olsztyna. 

  UWM - Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Bioinżynierii 

Zwierząt w dn. 23.11.2019 roku w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie 

uczestniczył. 

 Polski Związek Łowiecki w Suwałkach - zaproszenie na Hubertusa Okręgu Suwalskiego w dn. 

23.11.2019 roku w Suwałkach – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz- Przewodniczącej Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim za udział w konferencji "Turystyka zdrowotna szansą 

rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego" w dniu 27.11.2019 r. w Hotel Park w Olsztynie  

 W-MODR - zaproszenie na  konferencję Gospodarka obiegu zamkniętego w dn. 27.11.2019 roku w 

Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 
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 W-MODR - zaproszenie na konferencję pt. "Aktualne problemy w uprawie zbóż i rzepaku w dn. 

28.11.2019 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Olsztynie – zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady 

Rynku Pracy w dniach 28-29.11.2019 r. w Lidzbarku Warmińskim – zgłoszono Pana Marka 

Kuźniewskiego.- W posiedzeniu w dniu 28.111.2019 r. uczestniczył Pan marek Kuźniewski – 

Członek Zarządu W-MIR oddelegowany wcześniejszą uchwałą. 

 Polska Izba Gospodarcza- zaproszenie na Wystawę Rolniczą Mazurskie AGRO SHOW .- Zarząd  

omawiał udział W-MIR w Wystawie, postanowiono przeprowadzić rozmowy dot. uczestnictwa Izby 

w Wystawie. 

 Pani Jolanta Mackiewicz przedstawiła proponowane zmiany w polityce płacowej biura W-MIR 

polegające na zwiększeniu płacy zasadniczej pracowników i obniżeniu dodatków funkcyjnych. 

Zarząd W-MIR zaakceptował zmiany oraz podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 615/2017 

z dnia 1 sierpnia 2017 r w sprawie powołania Dyrektora Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej.  

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim, mrągowskim i 

szczycieńskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  gołdapskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

 Organizacji IV edycji konkursu plastycznego  dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu 

gołdapskiego i przeznaczeniu na ten cel kwoty 600 zł oraz rozdysponowanie środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 

 Zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz- Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie ostródzkim za udział w konferencji „Aktywna starość na obszarach wiejskich. Między 

diagnozą a działaniem" w dn. 13-14.11.19 r w Ołtarzewie  

 Oddelegowania Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR na podsumowanie Warmińsko-

Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu 10.12.2019 r 
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 Pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt hodowlanych w kwocie 

13825,07 oraz pokrycia kosztów nagród za czempiony – 19620 zł  

 Pokrycia kosztów naprawy samochodu skoda octavia– 1163,00 zł brutto 

 Pokrycia kosztów wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR w 

kwocie 474,99 zł ( w tym koszt Izby 151,99, wpłaty uczestników 323 zł) 

 Przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół rolniczych w Dobrocinie i 

Karolewie. 

  Zwrotu kosztów podróży dla członkiń Rad Powiatowych W-MIR: Pani Haliny Domian, Pani 

Urszuli Suchockiej , Pani Agaty Tyc i Pani Ewy Kasprowicz do Lidzbarka Warmińskiego i dla Pani 

Aliny Lipowskiej do Olsztyna na spotkanie z cyklu Agro Akademia Edycja dla Kobiet, która odbyła 

się w dniu 21.11.2019 roku w Lidzbarku Warmińskim 

 Zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz- Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie ostródzkim za udział w konferencji „Turystyka zdrowotna szansą rozwoju regionu 

warmińsko-mazurskiego" w dniu 27.11.2019 r. w Hotel Park w Olsztynie . 

 Zmiany uchwały Nr 615/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r w sprawie powołania Dyrektora Biura 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.  

 

 

   Jan Heichel 

 Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                                    Protokołowała:            

           Izby Rolniczej                             Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

               

 

 

 

  

 


