
Protokół nr 19/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia  21 grudnia 2016 roku

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes W-
MIR,  Marek  Kuźniewski  –  Członek  Zarządu  W-MIR,  Zofia  Stankiewicz  -  Członek  Zarządu  W-MIR, 
Krzysztof Wiśniewski- Członek Zarządu W-MIR,    oraz Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta 
Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1300 i 
trwało do godz. 1530 . 
Porządek posiedzenia

1.Wnioski z V Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
2.Wnioski Rad Powiatowych
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Ad.1. W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd omówił wnioski merytoryczne zgłoszone podczas 
obrad V Walnego Zgromadzenia W-MIR

I. Wnioskodawca: Zbigniew Godzieba ( Do MF i UC)
Wnioskuję o zajęcie się sprawą oraz pomoc rolnikom poszkodowanym w tzw.„ Aferze paliwowej”, gdzie 
rolnicy zostali oszukani przez firmy dostarczające olej napędowy nie odprowadzając akcyzy i opłaty 
paliwowej. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo w sprawie do Ministerstwa 
Finansów.
II. Wnioskodawca: Paweł Jaskółowski ( Do MRiRW, ARiMR)
Weryfikacja wniosku o dopłaty bezpośrednie wyłącza z przyznania płatności gospodarstwa, które 
prowadza działalność pozarolniczą w zakresie PKD 9329Z. Sytuacja ta nie ma podstaw w aktach prawnych 
UE. Wnioskuję o weryfikację kodów PKD uniemożliwiających uzyskanie płatności bezpośrednich.- 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo w sprawie.
III. Wnioskodawca: Paweł Jaskółowski ( Do MRiRW)
Wnioskuję o rozszerzenie operacji „ Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych' o wynajem i 
dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych( Pkd 77.312). Pozwoli to lepiej wykorzystać środki z PROW jak i 
zwiększyć dostępność profesjonalnego sprzętu, który rolnicy będą mogli wynająć -.Zarząd zapoznał się z  
wnioskiem, postanowił przygotować pismo w sprawie.
IV. Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski ( Do MRiRW)
Wydłużyć trwale, począwszy od 2017 roku termin składania wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ekologicznych oraz ONW do dnia 15 czerwca. - Zarząd zapoznał  
się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo w sprawie.
V. Wnioskodawca Andrzej Steckiewicz ( Do Zarząd)
Zwiększyć budżet na działalność Rad Powiatowych Izby- premiować zwiększoną kwotą wspólne 
Posiedzenia ad Powiatowych.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że dodatkowe środki na 
działalność Rad Powiatowych tj. organizację konkursów, konferencji itp. mogą być przyznane  na wniosek 
kierowany każdorazowe do Zarządu W-MIR.
VI Wnioskodawca; Krzysztof Wiśniewski ( Do MRiRW)
Zwrócić się do Ministra Rolnictwa o możliwość przedłużenia terminu rozliczenia drugiej raty pożyczki na 
kary mleczne z 30 dni po otrzymaniu drugiej raty pożyczki a przesunąć to rozliczenie do 30 września 
umożliwiłoby to przetworzenia niektórym gospodarstwom. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił  
przygotować pismo w sprawie.
VII. Wnioskodawca : Witold Socha ( Do WIORiN)



 Jak Inspekcja zabezpiecza plantacje nasienne kontrolą, podaje przykład w powiecie Iława został 
rozprowadzony materiał kwalifikowany pszenicy jarej w rzeczywistości była zimowa. Rolnicy ponieśli 
szkody, nikt nie czuje się winny.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo w 
sprawie. Postanowiono wystosować pismo do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i nasiennictwa z 
zapytaniem o przeprowadzono kontrolę i ustosunkowanie się dlaczego w związku z zaistniałą sytuacją nie 
została wstrzymana koncesja na obrót materiału kwalifikowanego.
8. Wnioskodawca Krzysztof Masiul (Do MRiRW i MŚ) ( wniosek zgłoszony ustnie - nie na piśmie
Zniesienie w prawie łowieckim monopolistycznej pozycji Polskiego Związku Łowieckiego. - Zarząd 
zapoznał się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo w sprawie.

Ad 2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z nioskami napływającymi z Rad Powiatowych. 
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim -  Rada Powiatowa W-MIR w powiecie 

szczycieńskim wnioskuje o wyrażenie zgody  na przeznaczenia kwoty w wysokości do 1000 zł po
zostających w dyspozycji rady na poczet organizacji wspólnego posiedzenia rad powiatowych.- Za
rząd zapoznał się z wnioskiem, podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powia
towej W-MIR w powiecie szczycieńskim.

a.  Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  nidzickim wnioskuje o  zgodę na przeznaczenie   kwoty  
w  wysokości  do  600  zł  pozostających  w  dyspozycji  rady  na  poczet  organizacji  wspólnego 
posiedzenia  rad  powiatowych. Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem,  podjęto  uchwałę  w  sprawie  
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.

b.   Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim wnioskuje o zgodę na przeznaczenie  kwoty 
w  wysokości  do  600  zł  pozostających  w  dyspozycji  rady  na  poczet  organizacji  wspólnego 
posiedzenia  rad powiatowych.    Zarząd zapoznał  się  z  wnioskiem,  podjęto  uchwałę  w sprawie  
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim.           

c.   Wspólne posiedzenie Rad odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 r. o godzinie 1200 w Pensjonacie 
„Oczko”  w miejscowości Brajniki w gminie Jedwabno  w powiecie szczycieńskim.  

Ad 3 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Skany  pism,  dotyczących  uproszczenia  dokumentacji   Agencji  Nieruchomości  Rolnych  przy 

sprzedaży i nabywaniu gruntów przez rolników. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź  udzielona  przez  resort  rolnictwa  w  związku  z  przesłanym  stanowiskiem  KRIR  

w sprawie aktualnej  sytuacji  w rolnictwie.-  Zarząd zapoznał się z pismem, kopię postanowiono 
przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Odpowiedź MRiRW na pismo KRIR będące realizacją wniosku z V Posiedzenia KRIR.- Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  Ministerstwa  na  wniosek  zgłoszony  na  V  Posiedzeniu  KRIR  w  sprawie  uznania 
rolniczych  spółdzielni  produkcyjnych  za  gospodarstwa  wielorodzinne.- Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

 Informacja  ARiMR  o  uruchomieniu  naboru  wniosków  na  realizację  operacji  typu  "Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej". - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Informacja z działalności Zarządu KRIR za listopad 2016 r.- Zarząd zapoznał się z informacją.
 Zaproszenie na posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która odbędzie się 14 

grudnia 2016 r.  o godz. 12:00. Temat:  Informacja Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na temat 
przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego 
pomoru  świń  (ASF)  - Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Leszkowi  



Sargalskiemu - Delegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie nowomiejskim za udział w 
posiedzeniu.

 Projekty rozporządzeń - aktów wykonawczych do ustawy przyjętej  przez Sejm RP 15 listopada 
2016 r. o nasiennictwie i ustawy o ochronie roślin. - Zarząd zapoznał się z projektem,  nie wniósł  
uwag.

 Projekt  rozporządzenia  MRiRW  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  sposobu  ustalania  
i  wysokości  opłat  za  czynności  wykonywane  przez  Inspekcję  Weterynaryjną,  sposobu i  miejsc 
pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej 
-  Zarząd zapoznał się z projektem,  nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji 
gwarancyjnej –  Zarząd zapoznał się z projektem,  nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  korzystania  z  usług 
doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz warunków 
i  trybu  jej  wypłaty  (wraz  z  projektem  rozporządzenia).  -   Zarząd  polecił  przeanalizowanie  
rozporządzenia pod kątem możliwości skorzystania z poddziałania przez W-MIR.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), 
Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner). -Zarząd zapoznał 
się , nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  pomocy 
finansowej  w  ramach  poddzialania  „Wsparcie  dla  szkolenia  doradców"  objętego  Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 oraz warunków i  trybu  jej  wypłaty  -  Zarząd 
polecił przeanalizowanie rozporządzenia pod kątem możliwości skorzystania z poddziałania przez 
W-MIR.

 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów  
o  produktach  pochodzenia  zwierzęcego  –  Zarząd  postanowił  przekazać  projekt  do 
przeanalizowania pracownikowi biura W-MIR, zaproponowane w projekcie kary mają zbyt dużą 
rozpiętości i ich wysokość nie jest od niczego uzależniona. Po przeanalizowaniu projektu zostanie  
sporządzona opinia.

 Projekt  rozporządzenia  MRiRW  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  -wykazu  artykułów 
rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli 
jakości handlowej -  Zarząd zapoznał się nie wniósł uwag.

4. Sprawy bieżące:
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  podjęcia  współpracy  z  TVP  3  Olsztyn  na  realizacje  audycji  pn. 

„Rolniczy Raport” i przeznaczeniu na ten cel kwoty 29741,40 zł brutto.
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotów  kosztu  podróży  na  spotkanie  z  rolnikami  w  sprawie  

uzgodnienia  formy  zagospodarowania  (sprzedaż/dzierżawa)  gruntów  w  ilości  318,4802  ha  
w stanowiących część powierzchni Gospodarstwa Nakomiady w dniu 15.12.2016 r. w Kętrzynie  
Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR.

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów podróży Członkiniom Rad Powiatowych W-MIR za  
udział w posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej 7.12.2016 r.

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich Warmii i Mazur”, która odbyła się się w dniach 15 – 16 listopada 2016 r. w  



Hotelu HP Park w Olsztynie.  Koszt  ogólny 20434,85 zł  brutto,  z czego dofinansowanie KSOW 
17832,25, koszt Izby 2602,60 zł

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku życzeń świątecznych w Pulsie regionu w NR  
131 w kwocie 369 zł brutto

 Podjecie  uchwały w sprawie pokrycia kosztów organizacji  V Walnego Zgromadzenia W-MIR w 
kwocie 4459,83 zł brutto.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  organizacji  wyjazdu  na  konferencję  „Aktualna 
sytuacja  w  rolnictwie:  rolnictwo  i  obszary  wiejskie  w  Strategii  na  rzecz  Odpowiedzialnego  
Rozwoju”,  w dniu 09.12.2016 r. w kwocie 3710, 40 zł( w tym transport z Olecka i z Olsztyna 3042  
zł brutto, usługa gastronomiczna 668, 40 zł brutto)

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów naprawy samochodu Skoda Oktawia do kwoty 2510 
zł brutto

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi  
W-MIR za udział w finale konkursu ' Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy” w dniu  
10.12.2016 r.

 Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - pismo do Zarządu KRIR/ Członków 
KRIR/ Wojewódzkich Izb Rolniczych sygn. 2/16/S-12/2016 w spr. domniemanych nadużyć KRIR 
dotyczących  otrzymywanych  dotacji  na  działalność  w  ponadnarodowych  organizacjach  (wraz  
z załącznikami).- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Agencja  Nasienna  Sp.  z  o.o.  -  Pismo  z  propozycją  wypracowania  porozumienia  pomiędzy 
organizacjami rolniczymi a organizacja hodowców w kwestii sposobu finansowania hodowli roślin, 
w tym opłat od tzw. odstępstwa rolnego.-  Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił wystosować 
pismo do KRIR o organizację spotkania w celu wypracowania rozwiązań satysfakcjonujących obie  
strony.

 SmallGIS - zaproszenie do współpracy w ramach projektu badawczego dotyczącego szacowania 
wielkości szkód łowieckich i rolniczych.- Zarząd W-MIR zapoznał się z pismem, Zarząd wyraził  
zainteresowanie współpracą, jeśli będą chętni rolnicy do udziału w projekcie badawczym

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Pismo  z  informacją  o  objęciu 
przez  Marszałka  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego   honorowym  patronatem  Warmińsko-
Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowe Zrzeszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej - Pismo z prośba o wskazanie osoby do 
odznaczenia "Zasłużony dla Eksportu" podczas gali w dniu 01.02.2017 r. godz. 18:00 w Lublinie.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pan  Tadeusz  Cichocki  -  List  otwarty  odnoszący  się  do  najistotniejszych  spraw  społeczno-
politycznych wszystkich Polaków i naszej Ojczyzny.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie  na posiedzenie Senackiej  Komisji Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi w dniu 13.12.2016 r. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie 
uczestniczył.

 Urząd Gminy Lidzbark Warmiński - Zaproszenie na Spotkanie opłatkowe w dniu 16.12.2016 r. 
godz.18:00 w Pilniku.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na VII Warmiński Jarmark Świąteczny Cittaslow w dniu 
17.12.2016 r. godz. 14:00 w Biskupcu.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - prośba o przesłanie informacji o chęci 
uczestnictwa w XXIX Targach Wiatr  i  Woda 2017, które odbędą się w dniach 16-19.03.2017  
w Centrum Wystawienniczym przy ul. Marsa 56C w Warszawie .- Zarząd zapoznał się z pismem.



 Sejmik  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  Sesję  Sejmiku  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28.12.2016 r. godz. 11:00 w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o 
oddelegowaniu Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.

 Borkowski  Krzysztof-  pismo  w  sprawie  wsparcia  dla  gospodarstw  z  prowadzona  produkcją 
zwierzęca.-  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  postanowiono  przekazać  je  do  realizacji  Krajowej 
Radzie Izb Rolniczych.

 Krystyna Jastrzębska o opinię gruntów Lipowina- Zarząd zapoznał się z pismem.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
  rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim
  rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim
  rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim
 zwrotu kosztów podróży Panu Leszkowi Sargalskiemu- Delegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR  

w powiecie nowomiejskim za udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
która odbędzie się 14 grudnia 2016 r. w warszawie.

  współpracy z TVP 3 Olsztyn na realizacje audycji pn. „Rolniczy Raport” i przeznaczeniu na ten  
cel kwoty 29741,40 zł brutto.

  zwrotu kosztu podróży na spotkanie z rolnikami w sprawie uzgodnienia formy zagospodarowania 
(sprzedaż/dzierżawa)  gruntów  w  ilości  318,4802  ha  w  stanowiących  część  powierzchni 
Gospodarstwa Nakomiady w dniu 15.12.2016 r. w Kętrzynie Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi  
W-MIR.

  pokrycia kosztów podróży Członkiniom Rad Powiatowych W-MIR za udział w posiedzeniu Komisji  
ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej 7.12.2016 r.

  pokrycia kosztów organizacji konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Warmii  
i Mazur”, która odbyła się się w dniach 15 – 16 listopada 2016 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie.  
Koszt ogólny 20434,85 zł brutto, z czego dofinansowanie KSOW 17832,25, koszt Izby 2602,60 zł

  pokrycia kosztów druku życzeń świątecznych w Pulsie regionu w NR 131 w kwocie 369 zł brutto
 pokrycia kosztów organizacji V Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie 4459,83 zł brutto.
  pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na konferencję „Aktualna sytuacja w rolnictwie: rolnictwo i  

obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”,  w dniu 09.12.2016 r. w kwocie  
3710, 40 zł( w tym transport z Olecka i z Olsztyna 3042 zł brutto, usługa gastronomiczna 668, 40 zł  
brutto)

 pokrycia kosztów naprawy samochodu Skoda Oktawia do kwoty 2510 zł brutto
 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR za udział w finale  

konkursu ' Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy” w dniu 10.12.2016 r.
  oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w dniu 28.12.2016 r. 

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Protokołowała:
 Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka


