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Protokół nr 2/2019 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych i Komisji 

z dnia 12 lutego 2019 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 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: 

Łukasz Bartkowski, Marcin Kazimierczuk - Z-cy Dyrektora ARiMR Oddziału Regionalnego w 

Olsztynie, Sonia Solarz- Taciak – Z-ca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Olsztynie, Rodian Pawłowski – pracownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Patryk Kaczyński –przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Olsztynie, Romuald Amborski- Łowczy Okręgowy Zarząd Okręgowy PZŁ w 

Olsztynie, Czesław Hołyński oraz Mariusz Jakubowski – Przedstawiciele Zarządu Okręgowego PZŁ 

w Olsztynie. 

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

10.30  

i trwało do godz. 17.50.  

 

Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:  

1. Informacja na temat działalności doradczo - informacyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. 

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.  

3.  Prawo łowieckie – Opiniowanie planów łowieckich. 

4. Wybory do Rad Powiatowych W-MIR. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Sonia Solarz –Taciak – Z-ca 

Dyrektora W-MODR w Olsztynie. Przedstawiła informacje na temat środków pozyskanych na 

realizacje następujących działań: 

- konkurs ARiMR –transfer wiedzy, realizacja szkoleń nowoczesna uprawa zbóż i wymogi 

wzajemnej zgodności, projekt wartości 480 tys. zł 

-przetarg ARiMR – wsparcie korzystania z usług doradczych, projekt wartości 5,5 mln. złotych, na 

842 gospodarstwa. 

Pani Sonia Solarz – Taciak poinformowała, że W-MODR przygotowuje 8 wniosków do KSOW. 

Poinformowała także uczestników, że od października są prowadzone szkolenia z zasad ochrony 

wód, 8 marca 2019 r. została zaplanowana konferencja dotycząca gospodarki wędkarskiej, 26 lutego- 

konferencja z Odnawialnych Źródeł Energii, natomiast 20-21 marca konferencja współorganizowana 

z Kancelarią Prezydenta i KOWR na temat „Perspektywy dla obszarów wiejskich.” 

Pan Roman Puchalski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim zapytał 

czy doradca ma obowiązek utworzyć  plan nawozowy? Pani Sonia Solarz- Taciak odpowiedziała, że 

tak, pracownicy ukończyli szkolenia, taki plan może zostać opracowany odpłatnie. Głos w dyskusji 

zabrał Pan Marcin Kazimierczuk, który potwierdził, że duża grupa doradców została przeszkolona. 
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Następnie Pan Rodian Pawłowski z WMODR dodał, że 27 lutego w Brzoziu Lubawskim jest 

zaplanowana konferencja dotycząca ziemniaków, 28 lutego- konferencja dotycząca produkcji bydła 

mięsnego, 1 marca- konferencja dot. leczenia koni komórkami macierzystymi. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Łukasz Bartkowski- Z-ca dyrektora 

ARiMR Oddział Regionalny w Olsztynie. Przedstawił on informacje dotyczące płatności 

obszarowych. Na dzień posiedzenia zostało zrealizowanych 75 % decyzji obszarowych, płatności 

ONW zostały zrealizowane w 82 %, rolnośrodowiskowe (2007-2013) w 70 %, programy 

rolnośrodowiskowo - klimatyczne w 58 %. Poinformował także, że od 15 lutego do 14 marca będzie 

można składać oświadczenia, zachęcił także do korzystania z aplikacji internetowej przy składaniu 

wniosku. Pan Romuald Tański dodał, że na oświadczenie, to wniosek można złożyć, w przypadku 

braku ONW. Pan Zbigniew Ziejewski dodał, że sporo odpadło z ONW, rolnicy mają pola w dwóch 

obrębach- gdzie są ONW i nie ma ONW. Pan Bartkowski odpowiedział, ze ARiMR czeka na 

wytyczne w tych kwestiach. Pan Zbigniew Wójcik- Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR z 

powiatu piskiego zapytał o sprzedaż trzody chlewnej, w związku ze strefą czerwoną jest problem ze 

sprzedażą, Agencja wyrównuje, a dopłaty brak. Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR dodał, że trwają 

rozmowy o zmianie kalkulatora, gdyż rolnik nie ma równomiernej sprzedaży. Pan Zbigniew Wójcik 

zapytał czy w związku z ASF rolnicy, którzy skorzystali z PROW mogą zmienić rodzaj produkcji 

np. na bydło. Pan Marcin Kazimierczuk poinformował, że są specjalne nabory na zmianę produkcji, 

ale musi zajść siła wyższa. Samo zagrożenie nie jest siłą wyższą. Natomiast jeśli nastąpi w strefie 

wybicie stada, wtedy można zwolnic rolnika ze zobowiązań. Wówczas istnieje możliwość 

skorzystania z programów na restrukturyzacje małych gospodarstw i działania pozarolnicze. 

W związku z powyższym Pan Zbigniew Ziejewski zgłosił wniosek- Aby w rejonach, gdzie 

produkcja jest nieopłacalna, była możliwość zwolnienia rolnika z zobowiązań. 

Pan Zbigniew Ziejewski dodał, że rolników cały czas martwią ubezpieczenia od 01 kwietnia. Pan Jan 

Heichel dodał, że jest interpretacja, że susza zaczęła się od 01 kwietnia. Pan Zbigniew Ziejewski 

dodał, że rolnik który brał w grudniu pożyczkę miał oprocentowanie 2,6 %, a w tej chwili 

oprocentowanie wynosi 0,5 %. Pan Marcin Kazimierczuk poinformował, że jest to umowa 

kredytowa cywilno - prawna między bankiem i rolnikiem i wszystko zależy  od rozmów tych dwóch 

stron. 

Pan Kazimierz Wróblewski zapytał o sytuację rolnika, który w sierpniu chciał złożyć wniosek o 

zaprzestanie produkcji i udzielono mu informacji, że najpierw musi wygasić produkcję trzody. W 

związku z tym jakie są procedury? Pan Łukasz Bartkowski odpowiedział, ze najpierw należy 

wygasić produkcjęe, a potem złożyć wniosek. Pan Zbigniew Wójcik zapytał, czy jeśli rolnik nie jest 

w stanie spełnić bioasekuracji, czy to nie jest siła wyższa. Pan Bartkowski odpowiedział, że nie jest 

to siłą wyższą. 

Następnie głos zabrał Pan Marcin Kazimierczuk, który przedstawił sytuację naboru wniosków  na 

modernizację gospodarstw rolnych. Poinformował zgromadzonych, że w 2018 r. większy nacisk 

położono na obsługę płatności w związku z czym zostało osłabione tempo rozpatrywania 

modernizacji w obszarze D. Wpłynęło 1240 umów, pieniędzy starczy na około 800 wniosków. W 

chwili obecnej jest podpisanych około 70 umów. Pan Jan Heichel dodał, że najgorzej jest w 

gospodarstwach, gdzie rolnicy składali na sprawy budowlane, gdyż wygasają pozwolenia. Pan Jan 

Heichel zapytał o bioasekurację. Ile wniosków wpłynęło i ile załatwiono pozytywnie? Uzyskał 

odpowiedź, ze wpłynęły 432 wnioski, zostało wydanych 260 decyzji., większość tych wniosków jest 
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w powiecie nowomiejskim. Pan Piotr Miecznikowski zapytał czy obszar A i B dopuści 

modernizację? Pan Marcin Kazimierczuk odpowiedział, że jest plan, że tylko do produkcji 

zwierzęcej. Pan Ryszard Wołkoński zapytał o odwołanie od decyzji suszowych, chodzi o trawy na 

gruntach rolnych. Pan Łukasz Bartkowski odpowiedział, ze były  to decyzje wstrzymujące, ARiMR 

zwróciło się z zapytaniem kto ubezpieczyć trawy na gruntach rolnych. Pan Jan Heichel Prezes W-

MIR dodał, że do katalogu ubezpieczeń dotowanych należy wprowadzić trawy na gruntach 

ornych. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Pan Patryk Kaczyński z Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych przedstawił prezentację dotyczącą sposobu sporządzania inwentaryzacji i rocznych 

planów łowieckich. Dodał, że Lasy Państwowe nie będą przeprowadzać inwentaryzacji metodą 

pędzeń próbnych. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie szacowania 

szkód łowieckich. Pan Patryk Kaczyński poinformował uczestników, że inwentaryzacja powinna się 

odbyć na przełomie luty/ marzec. Dodał, że populacja dzika sukcesywnie spada, roczne plany 

łowieckie na terenie OHZ zostały wykonane w 166 %. Poinformował także zgromadzonych, że 

sprzedaż bezpośrednia dziczyzny z OHZ wynosi 238 sztuk zwierzyny tj. 10949 kg.  

Pan Patryk Kaczyński poinformował także, że wzrosła populacja wilka, można to wnioskować po 

tym, że na terenie powiatu iławskiego znacznie zmniejszyła się populacja daniela, który jest jego 

głównym źródłem pożywienia. Dodał także, że duża jest populacja łosia. Następnie Pan Romuald 

Amborski z PZŁ w Olsztynie powiedział, że do 21 marca PZŁ musi złożyć nadleśniczym plany 

łowieckie uzgodnione z Izbą Rolniczą. Poinformował, ze inwentaryzacja odbędzie się bez metody 

próbnych pędzeń, tylko na metodzie obserwacji i polowań. Pan Romuald Amborski poinformował 

zgromadzonych, że udaje się powstrzymać przyrost dzika. Dodał, że PZŁ planuje inwentaryzację od 

25 lutego do 05 marca, żeby był czas na zrobienie planów. W związku z inwentaryzacją i 

opiniowaniem planów łowieckich zapytał w jaki sposób należy powiadomić Izbę Rolniczą o 

sporządzeniu inwentaryzacji. Pan Jan Heichel Prezes W-MIR poinformował, że zostaną przekazane 

numery Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR, którzy skonsultują sprawę z delegatem.  

W ostateczności podczas posiedzenia Zarządu W-MIR z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i 

Komisji, zostały wypracowane procedury postępowania w toku prac nad rocznymi planami 

łowieckimi sporządzanymi przez dzierżawców obwodów łowieckich oraz wieloletnimi planami 

hodowlanymi sporządzanymi przez dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe  

 Do Biura W-MIR w Olsztynie na adres wmirol@wmirol.org.pl   jest przesyłana informacja o 

planowanej inwentaryzacji zwierzyny/obowiązku opiniowania rocznego planu łowieckiego 

w terminie nie krótszym, niż 3 dni robocze przed zaplanowanym działaniem. 

   Biuro W-MIR w Olsztynie niezwłocznie - pocztą elektroniczną rozsyła informacje do 

właściwych terytorialnie biur terenowych W-MIR oraz Przewodniczących Rad 

Powiatowych i członków Rad Powiatowych. 

 Biura Terenowe niezwłocznie kontaktują się z właściwymi Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych informując  o planowanej na dany dzień inwentaryzacji/konieczności 

zaopiniowania rocznego planu łowieckiego oraz wieloletnich łowieckich planów 

hodowlanych.  

 Przedstawiciele dzierżawców obwodów łowieckich oraz przedstawiciele PGL Lasy 

Państwowe kontaktują się bezpośrednio z właściwymi terytorialnie Przewodniczącymi Rad 

mailto:wmirol@wmirol.org.pl


4 

 

Powiatowych W-MIR celem umówienia się na spotkanie w sprawie  ustalenia treści opinii i 

jej podpisania.  

  Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR opinię Izby uzgadniają z członkami Rad 

Powiatowych i rolnikami gospodarującymi na terenie danego obwodu łowieckiego.  

 Kopia sporządzonej opinii jest obowiązkowo pozostawiana u Przewodniczącego Rady 

Powiatowej oraz przesyłana w formie elektronicznej  przez przedstawicieli dzierżawców 

obwodów łowieckich oraz przedstawicieli PGL Lasy Państwowe na adres: 

wmirol@wmirol.org.pl  

 

Ad.4 W następnym punkcie porządku obrad Pan Jan Heichel Prezes W-MIR poinformował 

zgromadzonych, że wkrótce KRIR podejmie uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do Izby 

Rolniczej. Planowany termin to 07.07.2019 r. W związku z czym, zwrócił się z prośbą o zgłaszanie  

przedstawicieli do komisji wojewódzkiej oraz o pomoc w zgłaszaniu kandydatów do komisji 

okręgowych. 

Ad.5 W ostatnim punkcie posiedzenia z Przewodniczącymi omówiono następujące sprawy 

bieżące: 

- Pan Piotr Miecznikowski zgłosił problem zwrotu akcyzy do paliwa, w związku z różnymi 

kodami na fakturach 

-Pan Roman Puchalski zgłosił problem inwestowania w urządzenia melioracyjne, Spółka 

Wody Polskie działa od roku i nic w kwestii się nie dzieje, jest powołany likwidator, żeby przekazać 

majątek wodom polskim i co w tej sprawie dalej. Pan Jan Heichel polecił ustalenie co jest do 

przekazania i likwidacji i kto jest odpowiedzialny za melioracje. 

-Pan Ryszard Wółkoński zawnioskował o uszczegółowienie ubezpieczeń na gruntach ornych 

na pasze, żeby Minister wskazał firmy, które ubezpieczają. 

- Poruszono sprawę nie umarzania czynszu przez KOWR zgodnie z wyszacowaniem. 

-Pan Kazimierz Wróblewski zawnioskował o zniesienie moratorium na łosia. 

- Pan Jerzy Brzozowski zapytał o sytuację odwołania zgromadzenia rolników w dniu 10 

stycznia 2019 r. Co było przyczyna odwołania? Pan Mirosław Borowski wyjaśnił, że prezes KRIR 

został poproszony o przyniesienie postulatów do premiera, zostały rozpoczęte rozmowy w związku z 

czym zgromadzenie zostało odwołane. 

-Pani Agnieszka Kobryń zgłosiła problem z odbiorem foli z sianokiszonek. Pan Marek 

Kuźniewski powiedział, że jedynym rozwiązaniem jest, aby ten co produkuje i sprzedaje powinien 

odebrać folię. 

Pan Piotr Miecznikowski zapytał o decyzje związane z brakiem stoiska Izby na targach 

Mazurski Agro Show. Prezes wyjaśnił, ze Z-d Izby nie przewidział stoiska W-MIR na tegorocznych 

targach. 

-Pan Krzysztof Wiśniewski zapytał czy od momentu afery bydlęcej KRIR rozmawiała z 

Panem Ministrem o uboju sztuk pourazowych. Pan Jan Heichel potwierdził, że jest problem z 

ubiciem sztuk pourazowych. Na terenie województwa powinniśmy mieć dwa zakłady do bicia sztuk 

pourazowych. 

-Pan Mateusz Dudziak zawnioskował o zmianę przepisów dotyczącą zatrudnienia 

pracowników sezonowych, przy produkcji bydła mlecznego praca trwa dłużej niż 9 miesięcy. 

 

mailto:wmirol@wmirol.org.pl
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Po zakończeniu posiedzenia z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR Zarząd omówił sprawy 

bieżące: 

W pierwszej kolejności Zarząd zapoznał się z wnioskami otrzymanymi z Rad Powiatowych W-MIR: 

 

- Wniosek ze spotkania Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim z dnia 2 stycznia 

2019 r. 

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

wyrażenie zgody na współorganizację z ODR oraz o możliwość rozdysponowania środków 

będących w dyspozycji Rady Powiatowej w celu zorganizowania serwisu kawowego podczas 

szkoleń w sprawie współorganizacji szkoleń nt. Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu, które odbędą się w dniu 30 stycznia 2019 r. w Grodzicznie, 1 lutego 2019 r. w 

Mszanowie, 4 lutego 2019 r. w Kurzętniku, 5 lutego 2019 r. w Biskupcu. – Podjęto uchwałę w 

sprawie pokrycia kosztów organizacji szkoleń w kwocie 369,20 zł ze środków Rady Powiatowej W-

MIR w powiecie nowomiejskim. 

- Prośba Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim o wysłanie zaproszenia na 

posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR Panu prof. dr hab. Wiesławowi Oleszek Dyrektorowi IUNiG 

PIB w Puławach.- Zarząd zapoznał się. Pismo z zaproszeniem zostało wystosowane. 

- Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie węgorzewskim 

Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

węgorzewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wparcie finansowe (środki Zarządu) dla 

Państwa Krystyny, Jerzego Wojtanowicz. Państwu Wojtanowicz w dniu 19-01-2019 r. o godz. 4.30 

spłonęła stodoła z wiatą, w której znajdowało się siano, słoma oraz cały sprzęt rolniczy do produkcji 

siana i sianokiszonki. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Wyjaśnił, że statut W-MIR nie przywiduje 

udzielenia wsparcia finansowego. 

- Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim zwraca się do 

Zarządu W-MIR z wnioskiem o wystąpienie za pośrednictwem  KRIR do Ministerstwa Rolnictwa w 

sprawie ostatniego, przeprowadzonego naboru wniosków w ramach działania PROW – ułatwienie 

startu młodym rolnikom. Latem tego roku ogłoszony i przeprowadzony został kolejny już nabór 

wniosków dotyczący realizacji inwestycji mających na celu ułatwienie startu młodym rolnikom w 

ramach PROW 2014 -2020. W ostatnim okresie czasu do informacji publicznej podane zostało, iż 

planowane jest zwiększenie kwoty wsparcia w ramach tego działania z obecnych 100 tys zł do kwoty 

150 tys zł na jednego beneficjenta w naborze, który planowany jest wiosną 2019 r. W całym kraju, w 

naborze 2018 r., w ramach tego działania złożonych zostało 5400 wniosków z czego  240 w naszym 

województwie. Z informacji jakie do nas docierają beneficjenci będą masowo rezygnować z 

przyznanych 100.000 PLN i będą aplikować w przyszłorocznym naborze o 150 tys zł, a mają do tego 

prawo. Według naszej oceny skala rezygnacji w zakresie realizacji tego działania może wynieść 

nawet 80 %. Różnica w wypłacie środków doprowadzi do niepotrzebnego podziału rolników, 

niezadowolenia tych którzy uzyskają niższą pomoc w zakresie tego działania. Konieczne stanie się 

ponowne ponoszenie kosztów przez beneficjentów działania sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej 

przez doradców. Sytuacja ta doprowadzi do niepotrzebnego wzrost kosztów administracyjnych 

ponownej obsługi dokumentów, bezużyteczna stanie się również wykonana praca urzędników 

agencji płatniczej dotycząca złożonych wniosków, którzy i tak mają tej pracy nadmiar. Jedynym 
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argumentem, który może zniechęcać do wycofania wniosku może być obawa o ewentualne 

przekroczenie okres posiadania użytków rolnych, który wynosi 24 miesiące na dzień składania 

wniosków. Takich przypadków będzie jednak niewiele. W związku z powyższym należy wnieść o 

objęcie nowymi zasadami, tj. przyznania beneficjentom kampanii 2018 kwotę pomocy równą 150 tys 

złotych. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Zarząd wyjaśnił, że jest to decyzja rolnika i prawo nie 

działa wstecz. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim wnioskuje do Zarządu Izby o wystąpienie 

do odpowiednich organów w sprawie dotyczącej rolniczego handlu detalicznego. W związku z 

wejściem w życie ustawy o rolniczym handlu detalicznym, która obowiązuje od  1 stycznia 2017 r. 

oraz nowelizacji ustawy, która weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. pojawia się wiele wątpliwości 

dotyczących prowadzenia kontroli przez inspekcję weterynaryjną. W ustawie przewidziano 

bowiem ułatwienia dotyczące prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić 

produkcję żywności na małą skalę. Zaproponowano m.in. zniesienie obowiązku sporządzania i 

przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego 

zakładu. Dotyczy to podmiotów prowadzące sprzedaż bezpośrednią (w ramach rolniczego handlu 

detalicznego). Nowe przepisy zakładają też zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez powiatowych 

inspektorów sanitarnych zakładów prowadzących produkcję i wprowadzanie na rynek 

żywności (żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki 

spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego ). Chodzi o produkcję 

odbywającą się w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne,  gdzie 

regularnie przygotowuje się żywność, aby wprowadzić ją do obrotu. W związku z tymi zmianami 

powszechnie uważa się, iż małym zakładom przetwórczym będzie na rynku łatwiej, a konsumenci 

skorzystają z większej gamy lokalnych, tradycyjnych i zdrowych produktów. Nie mnie jednak w 

praktyce nie wygląda to już tak optymistycznie o czym informują rolników lekarze weterynarii, 

których nikt nie zwolnił z obowiązku kontroli tych podmiotów na powszechnie obowiązujących 

zasadach i przepisach prawa w tym zakresie. Konieczne staje się zatem doprecyzowanie i 

ujednolicenie procedur kontrolnych w tym konkretnym rodzaju działalności, które maja stosować 

służby kontrolne. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Polecił, aby Rada Powiatowa zorganizowała 

spotkanie w sprawie rolniczego handlu detalicznego. 

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

zgody  dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 350 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 ) 

pozostających w dyspozycji rady na poczet najmu sali na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 29 

stycznia 2019 r. w Szczytnie. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

 

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

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na organizację i wynajęcie sali + serwis kawowy na  posiedzenie  Rady Powiatowej W-

MIR  i spotkanie z okolicznymi rolnikami w miejscowości Frygnowo – świetlica wiejska  w dniu 27 

lutego .2019r. – 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 przyznania kwoty 2000 zł ze środków będących w dyspozycji 

Zarządu W-MIR na   współorganizowanie ze Starostwem w Ostródzie konferencji na temat:  - 
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,,Aktywne kobiety na obszarach wiejskich””. Konferencja jest skierowana do rolniczek z powiatu 

ostródzkiego, odbędzie się w dniu 13 marca 2019 roku w Ostródzie. – Zarząd podjął uchwałę o 

współorganizacji konferencji i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2000 zł brutto. 

 

 

Następnie zarząd zapoznał się z pismami w związku z wnioskami i stanowiskiem z XI Walnego 

Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: 

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - prośba o uzupełnienie informacji zawartych w stanowisku 

podjętym przez XI Walne Zgromadzenie WMIR.- Zarząd zapoznał się z pismem, wystosowane 

zostały  pisma  do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego i ARiMR w 

celu pozyskania niezbędnych danych. Po otrzymaniu informacji sporządzono odpowiedź i przesłano 

ją Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - odpowiedź na pismo W-MIR informacje na temat 

szkód wyrządzonych przez bobry w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016 – 2018. – 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Urząd Marszałkowski – odpowiedź dotycząca szkód spowodowanych przez łosie w 2018 r. – 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- ARiMR – odpowiedź dotycząca pomocy na dostosowanie gospodarstw do zasad bioasekuracji. – 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Odpowiedź MRiRW na stanowisko Walnego 

Zgromadzenia W-MIR w sprawie aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie – Zarząd zapoznał się z 

pismem. Odpowiedź postanowiono przesłać droga e- mailową Członkom Walnego Zgromadzenia W-

MIR. 

- KOWR - odpowiedź na pismo w sprawie remontu budynku Sekcji Zamiejscowej KOWR  w 

miejscowości Grabin.- Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź postanowiono przesłać 

wnioskodawcy. 

- Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski – podziękowanie za przesłanie Stanowiska XI Walnego 

Zgromadzenia W-MIR. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – informacja o przekazaniu Stanowiska Walnego 

Zgromadzenia W-MIR wg kompetencji do MRiRW. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami w sprawie ASF i odstrzału dzików: 

- KRIR - pismo skierowane do Ministra Rolnictwa  w sprawie podania terminu spotkania z 

Ministrem Rolnictwa oraz Środowiska dot. odstrzałów dzików, problemem ASF w Polsce oraz 

przepisów szacowania szkód łowieckich. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- KRIR - pismo samorządu rolniczego dotyczące poparcia odstrzału dzików. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

- KRIR - pismo samorządu rolniczego ws. redukcyjnego odstrzału dzików przekazane do PZŁ. - 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii -  odpowiedź na pismo dotyczące zlikwidowanych stad 

świń w  związku z wystąpieniem ASF. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej -  list otwarty wspierający 

redukcję populacji dzików.  -- Zarząd zapoznał się z pismem. Po wcześniejszej konsultacji z 

Prezesem W-MIR wysłano informację o wpisaniu W-MIR na listę sygnatariuszy. 
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- Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Olsztynie -  do wiadomości: pismo dotyczące 

organizowania wielkoobszarowych polowań zbiorowych na dziki oraz synchronizację działania kół 

łowieckich dzierżawiących sąsiadujące ze sobą obwody. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Pomorska Izba Rolnicza - stanowisko Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie odstrzału dzików w 

Polsce. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Podlaska Izba Rolnicza - poparcie dla Rządu o masowym odstrzale dzików- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 

W dalszej kolejności omówiono pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

 Propozycja nowego terminarza wyborów z głosowaniem ustalonym na dzień 07.07.2019 r. - 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo rolnika z gm. Raczki w sprawie przetargów na nieruchomości rolne w gm. Wieliczki z 

ZWRSP – wystosowano odpowiedź w tej sprawie L.dz. 254/01/2019-Ind. - Zarząd zapoznał się 

z pismem. Sprawa została wyjaśniona. 

 Odpowiedź na pismo W-MIR dotyczące obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. Pismo postanowiono przekazać Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej. 

 Pismo dotyczące odwołania Zgromadzenia Wojewódzkich Izb Rolniczych zaplanowane na 

dzień 10 stycznia 2019 r. oraz petycja wojewódzkich izb rolniczych skierowana do Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 10.01.2019 roku „W obronie interesów rolników”.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Pisma wojewódzkich izb rolniczych: Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Lubuskiej Izby Rolniczej, Kujawsko-Pomorskiej Izby 

Rolniczej, dotyczące udzielenia wyjaśnienia powodu odwołania Zgromadzenia Wojewódzkich 

Izb Rolniczych zaplanowane na dzień 10 stycznia 2019 r. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Wiceprezesowi W-MIR Romualdowi 

Tańskiemu do Olsztyna oraz Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR za 

udział spotkaniu Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz w spotkaniu z  Ministrem 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie postulatów samorządu rolniczego w dn. 15 01.19  w 

Warszawie 

 Pismo dotyczące zgłaszania przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych do prac w zespołach 

konsultacyjnych w tematyce dotyczącej postulatów Wojewódzkich Izb Rolniczych: Zarząd W-

MIR podjął uchwałę o oddelegowanie do pracy w zespołach następujących Przedstawicieli Izby 

Rolniczej 

  Wspólna Polityka Rolna – Marek Kuźniewski oraz Piotr Miecznikowski – pierwsze 

spotkanie odbyło się w dniu 31.01.19 r w Warszawie. Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu 

kosztów podróży dla Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR. 

 Afrykański Pomór Świń – Jerzy Salitra oraz Kazimierz Zelma,  Jan Heichel, Bartłomiej 

Lewalski, Leszek Sargalski– pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 28.01.2019 roku w 

Warszawie – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jerzego 

Salitry – Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Infrastruktura na obszarach wiejskich – Zofia Stankiewicz oraz Paweł Jaskółowski - 

pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 29.01.2019 roku w Warszawie – Podjęto uchwałę w 

sprawie zwrotu kosztów podróży dla Zofii Stankiewicz –Członka Zarządu W-MIR. 
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 Obrót ziemią rolną – Anna Bućwiło oraz Krzysztof Wiśniewski - pierwsze spotkanie 

odbyło się w dniu 29.01.2019 roku w Warszawie 

 Rynki rolne – Romuald Tański oraz Leszek Sargalski - pierwsze spotkanie odbyło się w 

dniu 28.01.2019 roku w Warszawie – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu  kosztów 

podróży dla Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR oraz Pana Leszka 

Sargalskiego – Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu nowomiejskiego. 

 Rynek drobiu, owoców i warzyw – Danuta Mazurkiewicz, Jan Zelma, Teresa Rzemińska, 

Bogdan Ossowski - pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 12.02.2019 roku w Warszawie 

– Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pani Danuty Mazurkiewicz - 

Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim oraz Jana Zelmy - Członka 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

 Prośba o ustosunkowanie się do treści protokołu z odbytego posiedzenia obrotu ziemią rolną i 

infrastruktury na obszarach wiejskich  oraz nadesłanie propozycji dalszych tematów dyskusji. - 

Zarząd zapoznał się z protokołem. 

 Pismo w sprawie niewypłacania zasądzonych przez Sąd szkód łowieckich poszkodowanym 

rolnikom z prośbą o przesłanie informacji do biura KRIR do dnia 18 stycznia br. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedzi na pytania zadane podczas posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 6 

grudnia 2018 roku. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź MRiRW na stanowisko KRIR przyjęte na Posiedzeniu 6 grudnia 2018. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie 

zmian przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży samochodem osobowym Panu Markowi 

Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR i Panu Bartłomiejowi Lewalskiemu – zwrot 

kosztów podróży komunikacją publiczną za udział  w spotkaniu 23.01.2019 w Warszawie. nt. 

WPR po 2020 

 Pismo dotyczące spotkania w dniu  23.01.2019 nt. WPR po 2020 z prośbą o odpowiedź na 

pytania MRiRW, aby określić rodzaje interwencji w poszczególnych sektorach rolnych do dnia 

21 lutego 19 r. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zaproszenie na Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce w dniach 1-2 marca 2019 roku.- Zarząd 

podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskeigo- Członka Zarządu W-MIR oraz 

Pana Matusza Dudziak, Krzysztofa Kazanieckiego, Agaty Tyc, Bożenny Drózd, Pawła 

Jaskółowskiego 

 Instrukcje, którymi delegacja MRiRW będzie się posiłkowała w trakcie posiedzenie w Brukseli , 

Grupy Roboczej Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Żywienia poświęconej 

rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 

żywności w dniu 11 lutego 2019r. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zaproszenie na spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych, które odbędzie się w 

dniach 5-8 luty br. na Pomorzu, przy okazji IX Konferencji Rady ds. Kobiet i Rodzin z 

Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych  pt. "PRZYJEDŹ-POZNAJ-

POKOCHAJ-POMORSKIE", organizowanej przez Pomorską Izbę Rolniczą. –  W spotkaniu w 

dniu 07.02.2019 r. uczestniczyła Pani Dyrektor Biura  - Jolanta Mackiewicz. 
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 Do wiadomości poselski projekt (PIS) ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz 

zmianie niektórych innych ustaw.–  Zarząd zapoznał się z projektem, wystosowano w sprawie 

opinię (Ldz. 512/02/2019-IRK) 

 

W dalszej części posiedzenia omówiono sprawy bieżące: 

 

 

 Przyjęto protokoły nr 15 z dnia 27.12.2018 r. i nr 1 z dnia 07 .01.2019 r. 

 Ustalono wstępny termin XII Walnego Zgromadzenia W-MIR na dzień 29.03.2019 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy najmu lokalu przy ul. 

Lubelskiej 43A Pani Jolanty Mackiewicz- Dyrektor Biura W-MIR. 

 SITR – Oferta wykonania przeglądu okresowego budowlanego, instalacji elektrycznej, 

piorunochronnej i sanitarnej oraz założenie książki obiektu budowlanego dotyczy siedziby W-

MIR przy ul. Towarowej 1- Zarząd zapoznał się z ofertą 

 Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosków w  konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. 

 1."Zainspiruj się dziedzictwem" (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w 

Brwinowie oddział w Warszawie) 

 2. "Festiwal kultur - U noju na Warniji" (Urząd Marszałkowski) 

 3."Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich.", w ramach działania 9 - Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i 

realizacji przez rolników wspólnych inwestycji. (Urząd Marszałkowski) 

 4."Budowanie partnerstwa na rzecz organizacji produkcji alternatywnych roślin 

uprawnych", w ramach działania 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy 

w ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach 

PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. (Składany do W-MODR 

wspólny wniosek ze Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich - partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie) 

 5. „Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych” (składany  

wspólnie z Warmińsko-Mazurskim ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z/s w 

Olsztynie.) 

 6. „Wspieranie współpracy miedzy Związkami Hodowców Zwierząt a producentami 

rolnymi.” (składany  wspólnie z Warmińsko-Mazurskim ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego z/s w Olsztynie.) 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w WMROT- 300 zł za I półrocze 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w LGD 9 za rok 2019 - 50 zł 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów prowizji za najem lokalu Lubelska 43 a w kwocie 

2583 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu oprogramowania Office Home i Antywirus 

do Biura w Bartoszycach w kwocie 754,01 zł brutto. 
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 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów opłaty do programu kadry-płace za względu na 

PITy roczne - 430,50 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu - przeprowadzki OT biura W-MIR w 

Bartoszycach w kwocie 676,50 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie naprawy samochodu służbowego Skoda Oktawia - 600 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Dyrektor biura W-MIR do podpisania umowy na 

opiekę informatyczną w biurze W-MIR w Olsztynie . 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Wiceprezesa Romualda Tańskiego oraz 

Członków Zarządu Zofii Stankiewicz, Marka Kuźniewskiego za udział w spotkaniu w dniu 

14.01.2019 r. z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim w Lubawie. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - wyjaśnienia dot.  zmian w sposobie wyznaczania 

ONW.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wójt Gminy Grodziczno - protest rolników w sprawie wyłączenia gruntów rolnych na terenie 

wsi Boleszyn i Kowaliki z obszarów ONW. -  Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnicy Sołectwa Gwiździny - Sprzeciw dotyczący wyłączenia gruntów rolnych na terenie wsi 

Gwiździny z obszarów ONW. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

 Rolnicy Sołectwa Chrośle i Nowy Dwór Bratiański - Protest przeciw wyłączeniu gruntów 

rolnych na terenie wsi Chrośle i Nowy Dwór Bratiański z obszarów ONW. Zarząd zapoznał się 

z pismem. 

 Urząd Gminy Kętrzyn - Prośba o objęcie Programem ONW dodatkowych obrębów gm. 

Kętrzyn.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży do Warszawy dla Pana Krzysztofa 

Kaznieckiego i Przemysława Skupień – do Olsztyna, Panu Zbigniewowi Ziejewskiemu, Panu 

Leszkowi Sargalskiemu, Panu Adamowi Głowackiemu i Panu Janowi Rochewiczowi do Nidzicy 

miejsca zbiórki na spotkanie z Ministrem Ryszardem Zarudzkim w sprawie możliwości zmiany 

powierzchni nowych obszarów ONW w dniu 24 stycznia 2019 roku w Warszawie 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży: Romualdowi Tańskiemu, Markowi 

Kuźniewskiemu, Krzysztofowi Kazanieckiemu, Piotrowi Miecznikowskiemu, Leszkowi 

Sargalskiemu, Zbigniewowi Ziejewskiemu, Przemysławowi Skupień, Janowi Rochewiczowi, 

Bogdanowi Danieluk  za udział w spotkaniu w sprawie ONW, które odbyło się w dniu 

06.02.2019 roku w Olsztynie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zaproszenie do udziału w 

Konferencji „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód" dnia 8 marca 2019 r. w Warszawie  - 

Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR. 

 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie - Informacja o organizacji bezpłatnego 

szkolenia osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny.- Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

 Starostwo Powiatowe w Olsztynie - kopia odpowiedzi PZŁ ZO w Olsztynie dotycząca skargi na 

działalność Koła Łowieckiego "Żubr".- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu - prośba o przesłanie 

zapotrzebowania udziału w szkoleniach stacjonarnych przedstawicieli Izby Rolniczej. – Zarząd 

zapoznał się z ofertą postanowiono przeprowadzić rozeznanie w sprawie chęci udziału w 

szkoleniach. 
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 Wielkopolska Izba Rolnicza - do wiadomości wystąpienia WIR do Ministerstwa Środowiska w 

sprawie ustawy Prawo łowieckie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romanowi Puchalskiemu – 

Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim za udział w naradzie 

poświęconej gospodarce łowieckiej  w dniu 30 stycznia 2019 roku Nadleśnictwo Kolbudy. –  

 Szkolenia Noctua - oferta szkoleniowa z zakresu szacowania i wyceny szkód łowieckich.- 

Zarząd zapoznał się z ofertą, nie wyrażono chęci udziału w zaproponowanych szkoleniach. 

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

MIR za udział w mediacjach rolnika z kołem łowieckim „Bór” w dniu 17.01.2019 r. w Olsztynie. 

 Rolnik z gm. Jeziorany - podziękowanie za pomoc w mediacjach z kołem łowieckim "Bór" w 

Wipsowie – mediacja odbyła się w dniu 17.01.19 roku w siedzibie W-MIR. - Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

 Nadleśnictwo Pisz - odpowiedź na pismo w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych obr Stare Guty, gm. Pisz oraz rowu położonego obr Maszty gm. Pisz- Zarząd 

zapoznał się z pismem. Postanowiono pismo przekazać wnioskodawcy. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne – Ankieta Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie na potrzeby opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy. - Po wypełnieniu 

ankiety, postanowiono przesłać ją Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza - Wystąpienie WIR do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza – wystąpienie WIR do MRiRW w sprawie ograniczenia obowiązku 

wysiewu poplonów z powodu wystąpienia trudnych warunków agrometeorologicznych. - 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu 

W-MIR za udział w Forum Kobiet Wiejskich w województwie pomorskim w dniach 5-8 lutego 

2019 roku w Pomorzu w miejscowości Chmielno. 

 Rolnik z gm. Banie Mazurskie - prośba o zwrócenie uwagi organowi przyznającemu dotacje na 

problem, jakim jest niezałatwienie sprawy przez okres 24 miesięcy - dot. płatności 

rolnośrodowiskowych. - Zarząd zapoznał się z pismem. Sprawa zostanie rozpoznana. 

 Rolnicy z powiatu nidzickiego - wniosek o nieprzedłużanie umów dzierżawy nieruchomości 

rolnych znajdujących się na terenie gminy Nidzica firmie Destylarnie Warmińskie Sp z o.o. – 

Wystosowano opinię w tej sprawie do KOWR L.dz. 552/02/2019-KOWR 

 W-MODR – brak kontynuacji współpracy w zakresie zorganizowania przez WMODR finału 

wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w 2019 roku. - Zarząd zapoznał się 

z pismem. 

 Związek Młodzieży Wiejskiej – prośba o ufundowanie nagród rzeczowych lub wsparcie 

finansowe organizacji Finału Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w dniu 

26 lutego 2019 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej – zmiana składu 

Zarządu Związku.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów umieszczenia kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej 

Panu Zbigniewowi Nadrowskiemu w kwocie 256,46 zł. 
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 W-MODR  - zmiana w cenniku usług wykonywanych przez W-MODR z/s w Olsztynie.- Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

 Urząd Marszałkowski – informacja o uruchomieniu serwisu internetowego Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.- Zarząd 

zapoznał się z informacją. 

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

MIR za udział w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 

22.01.19 r.  

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi 

Zarządu W-MIR za udział w „Dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia" w dn. 

25.01.2019 r. w Olsztynie. 

 KOWR - Zaproszenie  na spotkanie Rady Społecznej  w dniu 25 stycznia 2019 roku w 

Olsztynie, na którym zostaną omówione przez Pana Europosła Janusza Wojciechowskiego 

członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  tematy związane z polityką rolno - 

społeczną Unii Europejskiej – W posiedzeniu uczestniczył Prezes Jan Heichel oraz 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim Robert Nowacki. 

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

MIR za udział  w posiedzeniu Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w 

dniu 04.02.19 roku w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-

MIR, Panu na Wystawę Maszyn Rolniczych Mazurskie Agro Show Ostróda 2019. 

 Euroactiv - Zaproszenie na debatę ekspercką EURACTIV.pl "Polska na tle Europy: 

Efektywność wydatkowania środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej" w dniu 22 lutego 

2019 roku w Warszawie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Urząd Marszałkowski- w Olsztynie- Zaproszenie na koncert pt. „ Bukiet Nut” w dniu 09 marca 

2019 r. w Olsztynie- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz –Członka 

Zarządu W-MIR i Pani Agnieszki Kobryń – Przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny 

Wiejskiej. 

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji w dniu 21.02.2019 r. szkolenia pn. „Dostosowanie 

gospodarstwa rolnego do nowych wymogów programu azotanowego.” 

 Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Zaproszenie na IV sesję 

Sejmiku w dniu 18.02.2019 r.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa 

W-MIR. 

 Stowarzyszenie LGD Łączy Nas Kanał Elbląski- zaproszenie na warsztaty w dniu 25.02.2018 r. 

do Miłomłyna i na Walne Zebranie Członków KE LGD  w dniu 22 marca 2019 r. w Elblągu- 

Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romana Puchalskiego – Przewodniczącego Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu UWM- zaproszenie do 

współorganizacji XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dniu 12.04.2019r.- 

Zarząd zapoznał się z pismem, podjęto uchwałę o współorganizacji Olimpiady i przeznaczeniu 

na ten cel kwoty 2500 zł brutto. 
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Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

-  Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim. 

- Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

- Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim 

- współorganizacji konferencji :  - ,,Aktywne kobiety na obszarach wiejskich”. Konferencja jest 

skierowana do rolniczek z powiatu ostródzkiego, odbędzie się w dniu 13 marca 2019 roku w 

Ostródzie i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2000 zł brutto. 

  zwrotu kosztów podróży Panu Wiceprezesowi W-MIR Romualdowi Tańskiemu do Olsztyna oraz 

Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział spotkaniu Prezesów 

Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz w spotkaniu z  Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

postulatów samorządu rolniczego w dn. 15 01.19  w Warszawie 

 Oddelegowania przedstawicieli W-MIR do prac w zespołach konsultacyjnych w tematyce 

dotyczącej postulatów Wojewódzkich Izb Rolniczych  

 Wspólna Polityka Rolna – Marek Kuźniewski oraz Piotr Miecznikowski – pierwsze 

spotkanie odbyło się w dniu 31.01.19 r w Warszawie. Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu 

kosztów podróży dla Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR. 

 Afrykański Pomór Świń – Jerzy Salitra oraz Kazimierz Zelma,  Jan Heichel, Bartłomiej 

Lewalski, Leszek Sargalski–– pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 28.01.2019 roku w 

Warszawie – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jerzego 

Salitry – Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Infrastruktura na obszarach wiejskich – Zofia Stankiewicz oraz Paweł Jaskółowski - 

pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 29.01.2019 roku w Warszawie – Podjęto uchwałę w 

sprawie zwrotu kosztów podróży dla Zofii Stankiewicz –Członka Zarządu W-MIR. 

 Obrót ziemią rolną – Anna Bućwiło oraz Krzysztof Wiśniewski - pierwsze spotkanie 

odbyło się w dniu 29.01.2019 roku w Warszawie 

 Rynki rolne – Romuald Tański oraz Leszek Sargalski - pierwsze spotkanie odbyło się w 

dniu 28.01.2019 roku w Warszawie – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu  kosztów 

podróży dla Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR oraz Pana Leszka 

Sargalskiego – Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu nowomiejskiego. 

 Rynek drobiu, owoców i warzyw – Danuta Mazurkiewicz, Jan Zelma, Teresa Rzemińska, 

Bogdan Ossowski - pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 12.02.2019 roku w Warszawie 

– Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pani Danuty Mazurkiewicz - 

Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim oraz Jana Zelmy - Członka 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

 zwrotu kosztów podróży samochodem osobowym Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi 

Zarządu W-MIR i Panu Bartłomiejowi Lewalskiemu – zwrot kosztów podróży komunikacją 

publiczną za udział  w spotkaniu 23.01.2019 w Warszawie. nt. WPR po 2020 

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskeigo- Członka Zarządu W-MIR oraz Pana Matusza 

Dudziak, Krzysztofa Kazanieckiego, Agaty Tyc, Bożenny Drózd, Pawła Jaskółowskiego na 

Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce w dniach 1-2 marca 2019 roku 

 upoważnienia do podpisania umowy najmu lokalu przy ul. Lubelskiej 43A Panią Jolantę 

Mackiewicz- Dyrektor Biura W-MIR. 
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 złożenia wniosków w  konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego 

na lata 2018–2019. 

1."Zainspiruj się dziedzictwem" (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 

oddział w Warszawie) 

2. "Festiwal kultur - U noju na Warniji" (Urząd Marszałkowski) 

3."Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich.", 

w ramach działania 9 - Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników 

wspólnych inwestycji. (Urząd Marszałkowski) 

4."Budowanie partnerstwa na rzecz organizacji produkcji alternatywnych roślin 

uprawnych", w ramach działania 5 - Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w 

ramach działania "Współpraca", o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-

2020 oraz ułatwianie tej współpracy. (Składany do W-MODR Wspólny wniosek ze 

Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - partnerem wiodącym 

jest Stowarzyszenie) 

5. „Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych” (składany  

wspólnie z Warmińsko-Mazurskim ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z/s w Olsztynie.) 

6. „Wspieranie współpracy miedzy Związkami Hodowców Zwierząt a producentami 

rolnymi.” (składany  wspólnie z Warmińsko-Mazurskim ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

z/s w Olsztynie.) 

 pokrycia składki członkowskiej we WMROT- 300 zł za I półrocze 

 pokrycia składki członkowskiej w LGD 9 za rok 2019 - 50 zł 

 pokrycia kosztów prowizji za najem lokalu Lubelska 43 a w kwocie 2583 zł brutto. 

 pokrycia kosztów zakupu oprogramowania Office Home i Antywirus do Biura w Bartoszycach w 

kwocie 754,01 zł brutto. 

 pokrycia kosztów opłaty do programu kadry-płace ze względu na PITy roczne - 430,50 zł brutto. 

 pokrycia kosztów transportu - przeprowadzki OT biura W-MIR w Bartoszycach w kwocie 676,50 

zł 

 naprawy samochodu służbowego Skoda Oktawia - 600 zł brutto. 

 upoważnienia Pani Dyrektor biura W-MIR do podpisania umowy na opiekę informatyczną w 

biurze W-MIR w Olsztynie  

 zwrotu kosztów podróży dla Wiceprezesa Romualda Tańskiego oraz Członków Zarządu Zofii 

Stankiewicz, Marka Kuźniewskego za udział w spotkaniu w dniu14.01.2019 r. z Ministrem 

Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim w Lubawie 

 zwrotu kosztów podróży do Warszawy dla Pana Krzysztofa Kaznieckiego i Pana Przemysława 

Skupień – do Olsztyna, Panu Zbigniewowi Ziejewskiemu, Panu Leszkowi Sargalskiemu, Panu 

Adamowi Głowackiemu i Panu Janowi Rochewiczowi do Nidzicy miejsca zbiórki na spotkanie 

z Ministrem Ryszardem Zarudzkim w sprawie możliwości zmiany powierzchni nowych 

obszarów ONW w dniu 24 stycznia 2019 roku w Warszawie 

 zwrotu kosztów podróży: Romualdowi Tańskiemu, Markowi Kuźniewskiemu Krzysztofowi 

Kazanieckiemu, Piotrowi Miecznikowskiemu, Leszkowi Sargalskiemu, Zbigniewowi 
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Ziejewskiemu, Przemysławowi Skupień, Janowi Rochewiczowi, Bogdanowi Danieluk  za udział 

w spotkaniu w sprawie ONW, które odbyło się w dniu 06.02.2019 roku w Olsztynie.  

 oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR. do udziału w Konferencji 

„Gospodarowanie nawozami a ochrona wód" dnia 8 marca 2019 r. w Warszawie   

 zwrotu kosztów podróży Panu Romanowi Puchalskiemu – Przewodniczącemu Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie elbląskim za udział w naradzie poświęconej gospodarce łowieckiej  w dniu 

30 stycznia 2019 roku Nadleśnictwo Kolbudy.  

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w mediacjach 

rolnika z kołem łowieckim „Bór” w dniu 17.01.2019 r. w Olsztynie. 

 zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w Forum 

Kobiet Wiejskich w województwie pomorskim w dniach 5-8 lutego 2019 roku w Pomorzu w 

miejscowości Chmielno. 

 pokrycia kosztów umieszczenia kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej Panu Zbigniewowi 

Nadrowskiemu w kwocie 256,46 zł za 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi  Heichelowi– Prezesowi W-MIR za udział w Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu w dniu 22.01.19 r. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział 

w  „Dniu Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia" w dn. 25.01.2019 r. w Olsztynie. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział  w posiedzeniu 

Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w dniu 04.02.19 roku w Olsztynie. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR na Wystawę Maszyn 

Rolniczych Mazurskie Agro Show Ostróda 2019.  

 Oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz –Członka Zarządu W-MIR i Pani Agnieszki Kobryń – 

Pprzewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej na koncert pt. „ Bukiet Nut” w dniu 09 

marca 2019 r. w Olsztynie 

 organizacji w dniu 21.02.2019 r. szkolenia pn. „Dostosowanie gospodarstwa rolnego do nowych 

wymogów programu azotanowego.” 

 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na IV sesję Sejmiku w dniu 18.02.2019 r. 

w Olsztynie 

 oddelegowania Pana Romana Puchalskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie elbląskim. na warsztaty w dniu 25.02.2018 r. do Miłomłyna i na Walne Zebranie 

Członków KE LGD  w dniu 22 marca 2019 r. w Elblągu 

 współorganizacji XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dniu 12.04.2019r i 

przeznaczeniu na ten cel kwoty 2500 zł brutto. 

 

           Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


