
Protokół nr 15 posiedzenia Zarządu 

w dniu 27 grudnia 2018 roku. 

 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski i Zofia Stankiewicz Członkowie Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski 

Delegat W-MIR do KRIR, Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby. 

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11.15, a zakończyło o godzinie 14.00.  

 

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Wnioski z Rad Powiatowych. 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad 1. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych: 

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

o wystosowanie pisma do Wód Polskich o zajęcie stanowiska (podjęcia działań) w sprawie udrożnienia 

głównych rowów melioracyjnych odprowadzających wodę z obrębu: Maszty, Stare Guty, Borki, 

Zawady. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Postanowiono przygotować pismo w tej sprawie. 

- Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

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

kwoty nie przekraczającej 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) na organizację posiedzenia Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim (serwis kawowy i wynajem sali), które odbędzie w dniu 

21 grudnia 2018 r., w Gościńcu u Kalicha o godz. 10.30, ul. Portowa 4a, 11-600 Węgorzewo. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął w tej sprawie uchwałę. 

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

o spowodowanie działań przez Zarząd W-MIR mających na celu przyznawania dopłat do powierzchni 

stawów rybnych. Zdaniem wielu rolników hodowla ryb jest jedną z wielu działalności, podobnie jak 

uprawa roślin, działy specjalne produkcji rolnej, czy płatności związane do produkcji. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Postanowiono odpowiedzieć wnioskodawcy, że wprowadzenie dopłat 

bezpośrednich do powierzchni stawów rybnych nie jest obecnie możliwe, natomiast uwaga taka może 

zostać zgłoszona przy ustalaniu płatności na nowy okres programowania. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody  

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 700 zł (siedemset złotych 00/100) pozostających  

w dyspozycji rady na poczet nabycia pucharów okolicznościowych, które będą wręczone 

współpracującym z samorządem rolniczym organizacjom, instytucjom i rolnikom. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął w tej sprawie uchwałę. 

- Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

gołdapskim zwraca się z prośbą o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 600 zł (sześćset zł) ze 

środków będących w dyspozycji rady  na organizację III edycji konkursu plastycznego  dla dzieci  

i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu gołdapskiego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca 

stycznia 2019. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął w tej sprawie uchwałę. 

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

o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 1100 zł (jeden tysiąc sto 



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

i oleckiego, które odbędzie się w dniu 20 grudnia   2018 r. w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 

Olecko o godz. 10.30 oraz kwoty nie przekraczającej 100 zł (sto osiemdziesiąt zł) na tabliczki 

pamiątkowe nowo wybranym wójtom z terenu powiatu oleckiego. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął w tej sprawie uchwałę. 

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

o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 1100 zł (jeden tysiąc sto 

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

i oleckiego, które odbędzie się w dniu 20 grudnia   2018 r. w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 

Olecko o godz. 10.30 oraz kwoty nie przekraczającej 180 zł (sto osiemdziesiąt zł) na tabliczki 

pamiątkowe nowo wybranym wójtom z terenu powiatu ełckiego  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął w tej sprawie uchwałę. 

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

o rozdysponowanie kwoty 130 zł brutto, z puli środków przeznaczonych na statutową działalność Rady 

z przeznaczeniem na zakup tabliczki pamiątkowej dla wieloletniego pracownika biura W-MIR  

w Bartoszycach obsługującego Radę, który odchodzi na emeryturę. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął w tej sprawie uchwałę. 

- Rada Powiatowa W-MIR w Iławie – zgłoszenie pani Katarzyny Załęckiej do składu Powiatowej 

Rady Rynku Pracy 

Zarząd zarekomendował kandydaturę pani Załęckiej. 

- Rada Powiatowa W-MIR w Lidzbarku Warmińskim – zgłoszenie pana Marka Kuźniewskiego do 

składu Powiatowej Rady Rynku Pracy. 

Zarząd zarekomendował kandydaturę pana Kuźniewskiego. 

- Bartłomiej Lewalski Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim - Prośba  

o wystosowanie apelu do MRiRW w sprawie pilnej interwencji na rynku trzody chlewnej. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, prośba została ujęta w stanowisku Walnego Zgromadzenia W-MIR  

z dnia 17 grudnia 2018 roku, które zostało także przekazane do wiadomości wnioskodawcy.  

 

Ad 2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

- Pismo w sprawie uchwał wyborczych KRIR. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosku 

Mazowieckiej Izby Rolniczej o zmianę przepisów dotyczących pracy cudzoziemców w rolnictwie wraz 

z odpowiedzią resortu. 

Zarząd po zapoznaniu się z wystąpieniem postanowił wystosować pismo o uwzględnienie także 

postulatów Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zmieniających zasady zatrudniania cudzoziemców  

w gospodarstwach rolnych.  

- Zaproszenie na spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w dniu 4 stycznia 2019 r. 

Zarząd zapoznał się z pismem. W spotkaniu weźmie udział pan Jan Heichel Prezes W-MIR. Podjęto 

uchwałę w sprawie zwrotu koszów podróży Prezesa W-MIR na spotkanie. 

- Pismo dotyczące zorganizowania w 2019 roku X Konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów 

Wiejskich. 

Zarząd wyraził swoją aprobatę dla organizacji konferencji dla kobiet w 2019 roku.  

- pismo Zarządu KRIR, w odpowiedzi na rozsyłane przez KZRKiOR pismo z dnia 19 listopada 2018 

roku, w sprawie przywrócenia Krajowemu Związkowi Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

statusu członka COPA, COGECA i GEOPA-COPA. 

Zarząd zapoznał się z pismem.  



- informacja dotycząca  objęcia patronatem honorowym Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - AGRO PREMIERY & SHOW na terenie Ptak Warsaw Expo 

w dniach 01-03 lutego 2019 r. 

Zarząd zapoznał się z pismem. Rozmawiano także o planowanych na luty Targach Mazurskie Agro 

Show oraz kolejnych wystawach zwierząt hodowlanych.  

- zaproszenie nt. Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Rolnictwa i Hodowli, tzw. SIMA, 

które odbędą się w Paryżu w dniach od 24 do 28 lutego 2019 r. 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

- Odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pismo KRIR zawierające propozycje 

zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

Ad 3. Sprawy bieżące: 

- Zarząd przyjął bez uwag protokół nr 14 z dnia 04 grudnia 2018 roku. 

- Burmistrz Olecka – pismo do KOWR z prośbą o wydzierżawienie nieruchomości rolnych w obrębach 

Lesk, Możne i Przytuły na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Zarząd postanowił wystosować pismo w tej sprawie do KOWR, w którym apeluje o utrzymanie 

dotychczasowych zasad dzierżawy gruntów na 10 lat, ponieważ w przypadku braku studium 

zagospodarowania terenu oraz planów nie ma podstaw do skrócenia tego okresu. 

- Poseł na Sejm Urszula Pasławska - Odpowiedź Ministerstwa Środowiska na zapytanie poselskie  

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody  

w uprawach i płodach rolnych. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Poseł na Sejm Iwona Arent - Podziękowanie za zaproszenie na Walne Zgromadzenie. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- MRiRW - Odpowiedź w sprawie udzielenia pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych  

wyniku powodzi w 2017 roku. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - zaproszenie do wypełnienia ankiety realizowanej 

na potrzeby opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy. 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przeprowadzić ankietę wśród członków Rad Powiatowych 

i przygotować na ich podstawie odpowiedzi. 

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Odpowiedź na pismo Ldz. 4524/11.2018-RW  

w sprawie wykonania robót utrzymaniowych w 2019 roku. 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono odpowiedź przekazać wnioskodawcom. 

- Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie - do wiadomości WMIR - protest skierowany do MRiRW  

w sprawie wyłączenia obszarów wiejskich z ONW miejscowości Chrośle, Gryźliny, Gwiździny, 

Lekarty, Nawra, Nowy Dwór Bratański Skarlin, Tylice. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Dolnośląska Izba Rolnicza - stanowisko zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 17 grudnia 2018r. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Telewizja Kopernik - Oferta współpracy w 2019 r. 

Zarząd zapoznał się z ofertą, postanowiono podjąć współpracę wzorem 2018 roku. Podjęto w tej 

sprawie uchwałę. 

- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - Prośba o wsparcie VIII edycji konkursu 

Kulinarnego "Smaki Wsi" , które odbędzie się w dniu 17.05.2019 roku. 



Zarząd postanowił włączyć się we współorganizację konkursu i przeznaczyć na nagrody dla laureatów 

konkursu 500 zł brutto. 

- KOWR – prośba o przekazanie materiałów promocyjnych na targi GRÜNE WOCHE , BERLIN 2019. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- In Conventus Group - Prośba o pomoc w zorganizowaniu transportu na Wschodnioeuropejski Kongres 

dla Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej - Poznań, 26.02.2019 r. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w dniach  

25-28 marca 2019 roku w Zakopanem. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dniu 

10.12.2018 roku godz. 11:00 siedziba ARiMR dot. zasad rejestracji oraz wsparcia kół Gospodyń 

Wiejskich na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowanie folkloru  

i polskiej tradycji – uczestniczyła pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu W-MIR, pani Jolanta 

Mackiewicz Dyrektor biura W-MIR oraz pani Anna Naumczyk-Szałaj pracownik biura W-MIR. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży pani Zofii Stankiewicz na spotkanie. 

- W-MODR - Zaproszenie na spotkanie podsumowujące Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt 

Hodowlanych w dniu 10.12.18  r. w Olsztynie. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży pana Romualda Tańskiego na spotkanie. 

- Wojewódzka Rada Rynku Pracy - zaproszenie do udziału w XIV posiedzeniu Wojewódzkiej Rady 

Rynku Pracy w dniach 13-14.12.18 w Mikołajkach. 

W spotkaniu uczestniczył pan Marek Kuźniewski. 

- Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie – zaproszenie na spotkanie opłatkowe w dniu 18.12.2018 roku  

w Olsztynie. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie oddelegowania i zwrotu kosztów podróży pana Romualda Tańskiego 

na spotkanie. 

- Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na Wojewódzkie Spotkanie 

Opłatkowe w dniu 20 grudnia 2018 roku w Olsztynie – uczestniczył Pan Romuald Tański Wiceprezes 

W-MIR. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie oddelegowania i zwrotu kosztów podróży pana Romualda Tańskiego 

na spotkanie. 

- Kancelaria Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zaproszenie na III Sesję Sejmiku w dniu 

28.12.2018 roku w Olsztynie. 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie oddelegowania pana Marka Kuźniewskiego na sesję Sejmiku.. 

 

Podczas posiedzenia Zarząd podjął następujące uchwały: 

- w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim na 

organizację posiedzenia w dniu 21 grudnia 2018 roku (kwota nieprzekraczająca 450 zł); 

-  w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim na zakup 

pucharów okolicznościowych, które będą wręczone współpracującym z samorządem rolniczym 

organizacjom, instytucjom i rolnikom (kwota nieprzekraczająca 700 zł); 

- w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim na organizację 

III edycji konkursu plastycznego  dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu gołdapskiego 

(kwota nieprzekraczająca 600 zł); 

- w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim na organizację 

wspólnego posiedzenia z Radą Powiatową W-MIR w powiecie oleckim, w dniu 20 grudnia 2018 roku 



(kwota nieprzekraczająca 1100 zł) oraz na tabliczki pamiątkowe nowo wybranym wójtom z terenu 

powiatu ełckiego (kwota nieprzekraczająca 180 zł); 

- w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim na organizację 

wspólnego posiedzenia z Radą Powiatową W-MIR w powiecie ełckim, w dniu 20 grudnia 2018 roku 

(kwota nieprzekraczająca 1100 zł) oraz na tabliczki pamiątkowe nowo wybranym wójtom z terenu 

powiatu oleckiego (kwota nieprzekraczająca 100 zł); 

- rozdysponowania środków Rady powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim - kwoty 130 zł brutto na 

zakup tabliczki pamiątkowej dla wieloletniego pracownika biura W-MIR w Bartoszycach obsługującego 

Radę; 

- w sprawie zwrotu kosztów podróży pana Adama Nisiewicza Członka Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie braniewskim do KOWR OT Olsztyn Sekcja Zamiejscowa w Elblągu na podpisanie 

dokumentów przetargowych; 

- w sprawie zwrotu koszów podróży pana Jana Heichela na spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb 

Rolniczych w dniu 4 stycznia 2019 r. w Parzniewie; 

- w sprawie współorganizacji zimowiska z KRIR do Białego Dunajca w terminie 22-31.01.2019 roku  

(koszt za osobę 650 zł); 

- w sprawie pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR  

w kwocie 378 zł brutto, z czego koszt uczestników 238 zł brutto. 

- w sprawie pokrycia kosztów udziału w szkoleniu przedstawicieli W-MIR „Szacowanie szkód 

łowieckich - stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania", które odbyło się w dniach 19-

20.11.2018 r., w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, w kwocie 211,00 

zł brutto. 

- w sprawie pokrycia kosztów zakupu kalendarzy z logo W-MIR, w kwocie 9012,83 zł brutto. 

- w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w konferencji "Rolniczka-kultywator 

tradycji i koło zamachowe rozwoju gospodarstwa", w dniach 26-27.11. 2018 r. w Warszawie, w kwocie 

1320 zł brutto. 

- w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa 3 przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

w wyjeździe do Brukseli organizowanym przez KRIR w dniach 12-13 grudnia 2018 roku w kwocie 

3735,63 zł 

- w sprawie pokrycia kosztów prac elektrycznych - naprawy oświetlenia na ul. Towarowej 1 w kwocie 

1122,29 zł brutto, zakupu wieszaków do biura W-MIR w kwocie 918 zł brutto i zakupu filiżanek  

w kwocie 676, 06 zł brutto. 

- w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdu studyjnego pn. „Polsko- Węgiersko- Słowackie 

doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich- 

wyjazd studyjny”, który odbył się 1- 6 X 2018 r. w kwocie 75 574, 85 zł, z czego zwrot z KSOW- 49 548 

zł, wpłaty uczestników- 11400 zł, koszt Izby – 14626,85 zł; 

- w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w Narodowej Wystawie Rolniczej 

w Poznaniu w dniach 30.11-01.12.2018 r. w kwocie 1050 zł brutto; 

- w sprawie podjęcia współpracy z Telewizją Kopernik w 2019 roku; 

- w sprawie przystąpienia do współorganizacji Konkursu Kulinarnego "Smaki Wsi", który odbędzie się 

w dniu 17.05.2019 roku i przeznaczenia na zakup nagród w konkursie kwoty nie przekraczającej 500 zł. 

- w sprawie zwrotu kosztów podróży pani Zofii Stankiewicz za udział w spotkaniu informacyjnym w dniu 

10.12 w siedzibie ARiMR w Olsztynie; 

- w sprawie zwrotu kosztów podróży pana Romualda Tańskiego na spotkanie podsumowujące 

Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w dniu 10.12.18  r., w Olsztynie; 

- w sprawie zwrotu kosztów podróży pana Romualda Tańskiego na spotkanie opłatkowe z Zarządem 

Okręgowym PZŁ w Olsztynie, w dniu 18.12.2018 roku; 



- w sprawie zwrotu kosztów podróży pana Romualda Tańskiego na spotkanie opłatkowe z Marszałkiem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w dniu 20.12.2018 roku; 

- w sprawie oddelegowania pana Marka Kuźniewskiego na III Sesję Sejmiku w dniu 28.12.2018 roku  

w Olsztynie; 

- w sprawie pokrycia kosztu druku kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej panu Zygmuntowi Komarowi 

Prezesowi Stada Ogierów Starogard Gdański Spółka z o. o. z/s w Rzecznej z powodu śmierci brata  

w kwocie 256,46 zł brutto. 

Protokołowała Aleksandra Kasińska. 

 

 

   Jan Heichel  

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


