
Protokół nr 2/2017
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia  16  stycznia 2017 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  i  Jolanta 
Mackiewicz – Z- ca Dyrektora biura. 
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i 
trwało do godz. 1630 . 
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:

1.Spotkanie  ze  Związkami  Hodowców  Zwierząt  w  sprawie  organizacji  Warmińsko-
Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
2. Wnioski Rad Powiatowych i Komisji
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Ad.1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd W-MIR spotkał się z przedstawicielami Warmińsko-
Mazurskich Związków Hodowców Zwierząt, W-MODR oraz Expo Mazury, w celu omówienia szczegółów 
organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie. Rozmawiano m.in. o 
nagrodach dla czempionów i wiceczempionów, o druku zaproszeń i programie Wystawy. Postanowiono 
podpisać porozumienie w sprawie wspólnej organizacji wystawy – podjęto stosowną uchwałę. 

Ad 2  W kolejnym punkcie  Zarząd  zapoznał  się  z  pismami otrzymanymi z  Krajowej  Rady Izb 
Rolniczych:

 Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie zaliczek w ramach PROW 
na lata 2014-2020.- Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.

 Odpowiedź na wniosek Zarządu KRIR do MRiRW zgłoszony podczas IV Konferencji Rady do 
spraw Kobiet i Rodzin z obszarów Wiejskich przy  KRIR, dotyczący zniesienia opłaty ustawowej 
za zmianę sposobu użytkowania na nierolniczą działki siedliskowej stanowiącej własność rolnika.- 
Zarząd zapoznał się.

 Wystąpienie  KRIR  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  popierające  wniosek  Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej  o  wydłużenia  terminu  rozliczenia  drugiej  raty  nieoprocentowanej 
pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw. - Zarząd zapoznał się.

 Wystąpienie zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zorganizowanie spotkania z 
Agencją Nasienną.  -  Zarząd zapoznał się.

 Informacja, że MRiRW uwzględniło uwagi KRIR do projektu ustawy o ochronie prawnej odmian. - 
Zarząd zapoznał się. 

 Informacja  o  terminach  Posiedzenia  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  w  2017  roku  .-  Zarząd 
zapoznał się.

 Projekt  rozporządzenia  MRiRW  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania 
„Wsparcie  na  przystępowanie  do  systemów  jakości"  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.

 Notatka  ze  spotkania  Prezesów Wojewódzkich  Izb  Rolniczych  z  prezesem ANR w Piotrkowie 
Trybunalskim. - Zarząd zapoznał się.

 Zaproszenie  na komisję  problemową KRIR ds.  nowelizacji  ustawy o izbach rolniczych  w dniu 
23.01.2017 r. - W posiedzeniu będzie uczestniczył Pan Jan Heichel- prezes W-MIR

Ad 3 W ostatnim punkcie Zarząd omówił sprawy bieżące:



 Przyjęto protokół nr 19 z dnia 21.12.2016 r.
 Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Owiec i Kóz- prośba o dofinansowanie dowozu zwierząt  

na wystawę w kwocie 1400 zł. Zarząd zapoznał się z pismem, podjął stosowną uchwałę.
 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego w skład Powiatowej  

Rady Rynku Pracy
 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pani Agnieszki Kalinowskiej w skład Powiatowej Rady 

Rynku Pracy w powiecie szczycieńskim  oraz zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie Powiatowej  
Rady Rynku Pracy po uprzednim dostarczeniu zaproszenia z potwierdzeniem udziału w posiedzeniu  
przez Powiatowy Urząd Pracy.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  współorganizacji  zimowiska  z  Krajową  Radą  Izb  Rolniczych  
w miejscowości Tleń w dniach 23.01.2017 -  01.02.2017 r.

 Zarząd W-MIR ustalił Zasady świadczenia usług prawnych na rzecz rolników w siedzibie W-MIR 
 Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  -  Odpowiedź  na  pismo  z  wnioskiem  

o  wydanie  decyzji  umożliwiającej  redukcję  populacji  dzika  na  obszarze  Natura  2000-  Jezioro 
Oświn  i  okolice  PLB280004  (poparcie  dla  wniosku  Koła  Łowieckiego  "Cyranka").  -  Zarząd 
zapoznał się z pismem, postanowiono kopię przesłać wnioskodawcy i kołu łowieckiemu Cyranka 
oraz polecano pracownikowi biura W-MIR monitorowanie sprawy.

 ARiMR  -  Odpowiedź  na  prośbę  o  zajęcie  stanowiska  w  stosunku  do  pisma  Pana  Krzysztofa 
Borkowskiego  z  prośbą  włączenie  rodzinnych  gospodarstw  rolniczych,  w  których  zostały 
stwierdzone  szkody  na  minimalnym  poziomie  tylko  w  uprawach  o  mieszanych  kierunkach 
produkcji.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Dokumenty po Społecznej Radzie ANR w dniu 09.01.2017 
r. (zarządzenia Prezesa ANR, Zarządzenia Dyrektora OT w Olsztynie, załączniki do protokołów 
dot. przedłużeń umów dzierżawy)- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Puls Regionu - Zaproszenie do dalszej współpracy z gazetą Puls Regionu oraz do wspierania akcji 
"Eko-Sołectwo"- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wielkopolska Izba Rolnicza - Pismo w sprawie spotkania z ANR w dniu 12.01.2017r.  - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie  na posiedzenie senackiej  komisji  rolnictwa w 
dniu 10.01.2017 godz. 16:00 w Warszawie.- Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył.

 Stowarzyszenie  Naukowo-Techniczne  Inżynierów  i  Techników  Rolnictwa  -  Zaproszenie  na 
posiedzenie Zarządu Oddziału  SITR w dniu 20.01.2017 r. godz. 13:00 w Olsztynie.- Zarząd podjął  
uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR.

 Wojewódzki  Urząd  Pracy  -  Zaproszenie  na  uroczystość  "Dnia  Pracownika  Publicznych  Służb 
Zatrudnienia"  w  dniu  27.01.2017  r.  godz.  11:00  w  Olsztynie.-  Zarząd  podjął  uchwałę  
o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.

 WMROT- Zaproszenie do udziału w targach ( koszt ponoszą uczestnicy).- Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Katedra Łąkarstwa- Uniwersytet w Poznaniu- prośba o wypełnienie ankiety - Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 TVP  3  Olsztyn-  informacja  o  objęciu  patronatem  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy  Zwierząt 
Hodowlanych. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Polskie  Wydawnictwo  Rolnicze-  Informacja  o  objęciu  patronatem  Warmińsko-Mazurskiej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowe Stowarzyszenie  Eksporterzy  Rzeczpospolitej  Polskiej-  Zaproszenie   na  Galę  Eksportu 
2017, która odbędzie się 01.02.2017 r. - Zarząd zapoznał się , nie oddelegował nikogo.

 Zarząd omówił sprawę rolnika dotyczącą nabycia nieruchomości rolnej



 Pan  Henryk  Kuhn  przedstawił  problem wydzierżawienia  gruntów z  Zasobu  ANR,  leżących  w 
bezpośrednim sąsiedztwie  jego działek 

 Rozmawiano na temat organizacji konferencji dotyczącej obrotu ziemią rolniczą
 Pani Zofia Stankiewicz – zwróciła się do Zarządu o wyrażenie zgody na współorganizowanie z 

PZDR  z  powiatu  ostródzkiego  szkoleń  dla  rolników:  ,,Bieżące  informacje  o  poszczególnych 
działaniach PROW 2014-2020.” w dniu 20 stycznia 2017r. i   ,,Przeciwdziałanie występowaniu i 
rozprzestrzenianiu  się  chorób  zakaźnych  trzody  chlewnej  –  ASF”  w  dniu  21  lutego  2017r. 
Szkolenia odbędą się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie –  Zarząd wyraził zgodę,  
podjęto uchwałę w sprawie wspólnej organizacji szkoleń

 Rozmawiano  na  temat  powołanej  nowej  Rady  Społecznej  przy  ANR  OT  w  Olsztynie,  filia  w 
Suwałkach,  oddelegowano  w  skład  Rady  dwóch  przedstawicieli  Izby  Pana  Krzysztofa  
Wiśniewskiego  -  Członka  Zarządu  i  Pana  Krzysztofa  Kazanieckiego-  Przewodniczącego  Rady  
Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. Postanowiono oddelegowanym przyznać każdorazowo 
zwrot kosztów podróży.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 podpisania  porozumienia  w  sprawie  wspólnej  organizacji  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy 

Zwierząt Hodowlanych w dniach 11-12 lutego 2017 w Ostródzie ze związkami branżowymi
 dofinansowania dowozu zwierząt na Wystawę
  oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nidzicy
  oddelegowania Pani Agnieszki Kalinowskiej w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w powiecie  

szczycieńskim  oraz zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
 współorganizacji  wypoczynku  zimowego  dla  dzieci  rolników  z  województwa  warmińsko-

mazurskiego  z  Krajową  Radą  Izb  Rolniczych  w  miejscowości  Tleń  w  dniach  23.01.2017  do  
01.02.2017 r.

 pokrycia składki członkowskiej za I półrocze 2017 r. w WMROT w kwocie 300 zł brutto.
 oddelegowania Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR na posiedzenie Zarządu Oddziału 

SITR w dniu 20.01.2017
 oddelegowania  Pana  Marka  Kuźniewskiego-  Członka  Zarządu  W-MIR  na  uroczystość  "Dnia  

Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia" w dniu 27.01.2017 r.
 współorganizacji z  Warmińsko -Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego PZDR w Ostródzie 

szkoleń dla rolników: ,,Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020.” w 
dniu  20  stycznia  2017r.  i    ,,Przeciwdziałanie  występowaniu  i  rozprzestrzenianiu  się  chorób 
zakaźnych  trzody  chlewnej  –  ASF”  w  dniu  21  lutego  2017r.  które  odbędą  się  w  Centrum 
Użyteczności Publicznej w Ostródzie

 oddelegowania w skład Rady Społecznej przy ANR OT w Olsztynie,  Filia w Suwałkach  dwóch 
przedstawicieli  Izby  Pana  Krzysztofa  Wiśniewskiego  -  Członka  Zarządu  i  Pana  Krzysztofa  
Kazanieckiego- Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                                                     Jolanta Mackiewicz
           


