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Protokół Nr  3/2019 

Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 05 marca 2019 roku 

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

W-MIR, Krzysztof Wiśniewski, Zofia Stankiewicz- Członkowie Zarządu W-MIR, Pan Mirosław Borowski - 

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

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

Zarządu odbyło się w Supraślu, rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło o godzinie 11.00.  

 

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

 

1. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR. 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

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

Powiatowych i komisji: 

- Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej składa wniosek o możliwość organizacji posiedzenia Komisji 

ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 13 marca 2019 r. w Ostródzie, ·w składzie poszerzonym o wszystkie 

panie – członkinie rad powiatowych W-MR oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. osób. Podczas 

posiedzenia zostanie przygotowany plan pracy Komisji oraz omówione kwestie dotyczące rolniczego 

handlu detalicznego oraz Kół Gospodyń Wiejskich. – Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdowego 

posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej. 

-Wnioski do Zarządu W-MIR wypracowane podczas posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie ełckim w dniu 22-02-2019:  

1) Wystąpić do Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Ministra Rolnictwa o nowelizację 

przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych od KOWR - ze wskazaniem dodania zapisu w 

kwestii zakończenia umowy dzierżawy w taki sposób, aby nieruchomość "wracała" do zasobu bez 

konieczności wydania przez dotychczasowego dzierżawcę. - zgłaszający Andrzej Tokarzewski .- Zarząd 

wyjaśnił, że aktualny stan prawny, nie pozwala na realizację wniosku. Postanowiono, że pracownik biura 

W-MIR przygotuje wnioskodawcy pismo wyjaśniające. 

2) Zorganizować spotkanie z Ministrem Rolnictwa oraz parlamentarzystami z województwa warmińsko-

mazurskiego nt. prywatnego obrotu ziemią rolniczą. - zgłaszający Kamil Kostko. – Zarząd wyjaśnił, że jeśli 

będzie istniała możliwość organizacji spotkania z Ministrem zostanie ono zorganizowane. Możliwość 

organizacji spotkania uzależniona jest od dyspozycyjności Pana Ministra. 

3) Wystąpić do stosownych instytucji o ujęcie kóz i owiec, jako zwierząt kopytnych przy rozliczaniu 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do celów rolniczych.- zgłaszający 

Paweł Iwaszko. – Zarząd wyjaśnił, że wniosek zostanie zgłoszony w chwili nowelizacji ustawy. 

4) Wystąpić do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministra Rolnictwa o równe 

traktowanie rolników prowadzących wyłącznie produkcję roślinną w naborach wniosków na modernizację 

gospodarstw rolnych zgłaszający Andrzej Tokarzewski. – Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem, 

postanowił poprosić wnioskodawcę o sprecyzowanie jasnych warunków, czego ma dotyczyć zmiana, 

których kryteriów. 

-Wniosek Przewodniczącego Rady W-MIR powiatu giżyckiego. Przewodniczący Rady W-MIR w 

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

kwoty nieprzekraczającej 85,01 zł (osiemdziesiąt pięć złotych i jeden grosz) na zakup ramki ze szkłem z 

gratulacjami dla p. o Dyrektora Oddziału W-MODR w Olecku. Ramka zostanie wręczona dnia 15-02-2019 
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r. podczas otwarcia nowego biura w Olecku. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej  

W-MIR w powiecie giżyckim. 

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

organizację spotkania informacyjnego nt. "Przetargów ofert pisemnych organizowanych przez Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ", które odbędzie się w sali konferencyjnej Stacji Hodowli i Unasienniania 

Zwierząt w Olecku al. Zwycięstwa 10; 19-400 Olecko w dniu 07.03.2019 r. - Zarząd podjął uchwałę o 

organizacji spotkania informacyjnego. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu na spotkanie Pana Krzysztofa 

Wiśniewskiego- Członka Zarządu W-MIR. 

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

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 100 zł ( sto złotych 00/100) pozostających w dyspozycji 

rady na zakup wiązanki pogrzebowej, która zostanie złożona przez radę podczas uroczystości 

pogrzebowych byłego członka rady nidzickiej Pana Józefa Zalewskiego. – Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.      

Ad. 2 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

- Zgodnie z wcześniej podjęta uchwałą przyznano zwrot kosztów podróży na spotkanie Zespołu ASF i rynku 

trzody chlewnej w dniu 5 marca 2019 r. do Warszawy - Panu Jerzemu Salitrze. 

-Senat RP- zaproszenie na konferencję „Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju” w 

Warszawie w dniu 13 marca 2019 r.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Matusza Dudziak - 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim. 

- Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw monitorowania 

programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach w dniu 06 marca 2019 r. w 

W-MODR.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR i Pana Romualda 

Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR. 

-Prośba o zgłoszenie członków do odznaki „ Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”. - Zarząd zapoznał się 

z pismem, postanowiono przygotować wnioski do odznaczeń. 

- Pismo dotyczące realizacji półkolonii od 2019 r. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne Porozumienia Rolniczego w dniu 20.02.2019 r. w Warszawie.- 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, ze względu na chorobę prezesa i brak możliwości zgłoszenia innej 

osoby nikt nie uczestniczył. 

- Zaproszenie na spotkanie Zespołu ONW w dniu 19.02.2019 r. w Warszawie – Podjęto uchwałę o zwrocie 

kosztów podróży dojazdu do Warszawy - Mariuszowi Naszkiewiczowi do Olsztyna - Przemysławowi 

Skupień i Bogdanowi Daniluk oraz dojazdu do Nidzicy -  Leszkowi Sargalskiemu i Janowi Rochewiczowi. 

- Pismo skierowane do MRiRW w sprawie wyczerpania limitów na dopłaty do kredytów.- Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

-Zaproszenie MRiRW na spotkanie dotyczące występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 

powodujących straty i szkody w rolnictwie w dniu 18.02.2019 r. w Warszawie. - W spotkaniu uczestniczyli 

Jan Rochewicz i Wojciech Ostrzewski.  

-Projekt Krajowego Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2020-2022– Zarząd zapoznał się z projektem, wysłano 

uwagi do KRIR ( l.dz 776/02/2019). 

- Zaproszenie na ekspercka debatę o planach rozwoju sektora rolnictwa w Polsce w dniu 20 marca 2019 r. 

w Warszawie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 

Ad. 3 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 2 z dnia 12 lutego 2019 r.  
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 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR 

za udział w szkoleniu „OZE- szansą na innowacyjne rolnictwo” w dniu 26 lutego 2019 r. w 

Olsztynie. 

 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone 

w otwartym konkursie na wykonanie zadania „Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego” w dniu 

20.02.2019 r. w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

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

udział w szkoleniu z łowczymi kół łowieckich w dniu 18.02.2019 r. w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu za udział 

w dniu 01.03.2019 r. w Warszawie w spotkaniu informacyjnym w sprawie zmian w programie 

rolnośrodowiskowo - klimatycznym i ekologii. 

 Zgłoszenie do prac Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mrągowie - Zgłoszono Panią Halinę Domian 

 Zgłoszenie do prac Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie – Zgłoszono Panią Barbarę 

Kramkowską 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji i zakupu wiązanki 

okolicznościowej z powodu śmierci żony pracownika biura W-MIR w kwocie 406,46 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji dla Pana Romualda Tańskiego z 

powodu śmierci siostry w kwocie 256, 46 zł brutto. 

 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji dla Pana Antoniego Nikla z 

powodu śmierci brata w kwocie 170,97 zł brutto oraz w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu 

Krzysztofowi Wiśniewskiemu do Piątnicy za udział w uroczystościach pogrzebowych w dniu 

02.03.2019 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji szkolenia „Dostosowanie gospodarstwa 

rolnego do nowych wymogów programu azotanowego” w dniu 21 lutego 2019 r. w Olsztynie w 

kwocie 1705, 25 zł brutto (broszury, catering, serwis kawowy). 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu zbiorowego na Mazurskie Agro Show w 

dniach 9-10 luty 2019 r. w kwocie 9825,26 zł brutto. 

 Podjęto uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi 

W-MIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w Mazurskim Agro 

Show w dniach 9-10 lutego 2019 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi 

Rad Powiatowych W-MIR i Komisji w dniu 12.02.2019 r. w kwocie 431,86 zł brutto. 

 Księgowa biura W-MIR poinformowała Zarząd Izby, że istnieje potrzeba zamówienia podpisów 

elektronicznych w celu złożenia sprawozdania finansowego. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu komputera wraz z oprogramowaniem do Biura Terenowego  

W-MIR w Giżycku w kwocie 4128,76 zł brutto. 

 Pismo Rolnika- w sprawie budowy fermy brojlerów.- Wyjaśniono, że odbyło się spotkanie w tej 

sprawie, uczestniczył w nim Członek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim. Prezes W-

MIR wyjaśnił, że Izba Rolnicza preferuję produkcję rodzinną do 300 ha i 10 DJP. Zarząd dodał, że 

wszelkie ograniczenia blokują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 Pisma Rolników- Pismo z prośbą o spotkanie w sprawie wsparcia działań zmierzających do 

wyjaśnienia kwestii spornych w zakresie prawidłowości wydatkowania środków unijnych.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. Prezes W-MIR postanowił zorganizować spotkanie z Marszałkiem 

Województwa, w celu wyjaśnienia kwestii spornych. 
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 TUW- Propozycja zawarcia umowy o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „ 

Zagroda”. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił zorganizować spotkanie w sprawie. 

 Drugie Forum Partnerskie w dniach 28.02.2019 r.- 01.03.2019 r. w Lidzbarku Warmińskim. –W 

spotkaniu uczestniczył Pan Romuald Tański- Wiceprezes W-MIR. 

 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta - Prośba o uzupełnienie danych dotyczących 

nieprawidłowości sprzedaży tuczników.- Zarząd zapoznał się z pismem, po rozpoznaniu sprawy 

dane zostaną uzupełnione. Zarząd W-MIR stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłaby kontrola 

faktur w Zakładach Mięsnych, tych ze strefy ograniczonej w porównaniu z tymi nie objętymi 

ograniczeniami. 

 Rolnik z gminy Gietrzwałd- Pismo w sprawie szacowania strat rzepaku ozimego.- Zarząd zapoznał 

się z pismem, rolnikowi została udzielona pomoc prawna. 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wrócikowie- lista odmian zalecanych do uprawy na terenie 

województwa.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Podlaska Izba Rolnicza- Zaproszenie na wspólne posiedzenie Zarządów, Delegatów do KRIR, 

Dyrektorów oraz Księgowych w dniach 4-5 marca 2019 r. - Zarząd podjął uchwałę o organizacji 

wyjazdowego posiedzenia Zarządu W-MIR. 

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska- prośba o dodatkowe informacje dot. wydania zezwolenia 

na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania 2 osobników wilka. - Zarząd zapoznał się z pismem, 

dodatkowe informacje zostaną przesłane po rozpoznaniu sprawy. 

 Sąd Rejonowy w Olsztynie - zawiadomienie w sprawie współwłaścicieli nieruchomości ul. 

Towarowa.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Rolnik z gminy Górowo Iławeckie – prośba o potwierdzenie prawidłowości sporządzonego 

wniosku.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przesłać rolnikowi pismo wyjaśniające. 

 Poseł Andrzej Maciejewski- do wiadomości zapytania poselskie w sprawie aktualnej sytuacji w 

rolnictwie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Biuro Poselskie Urszuli Pasławskiej –do wiadomości interpelacja w sprawie składania do ARiMR 

wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach 

wystąpiły szkody spowodowane suszą.” - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wójt Gminy Racławice- w sprawie wyborów Chłopa Roku. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnik z powiatu piskiego- Członek Rady Powiatowej W-MIR wniosek dotyczący uboju bydła.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono wystosować pismo do KRIR w sprawie. 

 Zaproszenie na konferencję „Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła w ochrona wód” 

w dniu 28 marca 2019 r, w Białymstoku. - Zarząd zapoznał się z pismem, nikogo nie 

oddelegowano. 

 W-MODR- Zaproszenie na seminarium „Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym” w dniu 12 

marca 2019 r. w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Panią Zofię 

Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR. Podjęto stosowną uchwałę. 

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy- zaproszenie na XV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 

w dniu 14 marca 2019 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Zaproszenie na XVIII Wystawę Rolniczą Zielone Agro Show w dniach 25-26 maja 2019 r. w woj. 

lubelskim. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 AXA- informacja o braku ubezpieczeń dla rolników. – Zarząd zapoznał się z pismem. 
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Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 Organizacji wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej. 

  Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim. 

 Organizacji spotkania informacyjnego nt. "Przetargów ofert pisemnych organizowanych przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa” i oddelegowania na spotkanie Pana Krzysztofa 

Wiśniewskiego- Członka Zarządu W-MIR. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.      

 Oddelegowania Pana Matusza Dudziak- Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

mrągowskim na konferencję „Rolnictwo ekologiczne- stan obecny i perspektywy rozwoju” w 

Warszawie w dniu 13 marca 2019 r. 

 Oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR i Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa 

W-MIR na posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększenia 

wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach w dniu 06 marca 2019 r. w W-MODR. 

 Zwrotu kosztów podróży dojazdu do Warszawy Mariuszowi Naszkiewiczowi, do Olsztyna 

Przemysławowi Skupień i Bogdanowi Daniluk oraz dojazdu do Nidzicy Leszkowi Sargalskiemu i 

Janowi Rochewiczowi na spotkanie Zespołu ONW w dniu 19.02.2019 r. w Warszawie 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w szkoleniu „OZE- 

szansą na innowacyjne rolnictwo” w dniu 26 lutego 2019 r. w Olsztynie. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi WMIR za udział w szkoleniu z 

łowczymi kół łowieckich w dniu 18.02.2019 r. w Olsztynie. 

 Pokrycia kosztów podróży Panu Piotrowi Miecznikowskiemu za udział w dniu 01.03.2019 r. w 

Warszawie w spotkaniu informacyjnym w sprawie zmian w programie rolnośrodowiskowo - 

klimatycznym i ekologii. 

 Pokrycia kosztów druku kondolencji i zakupu wiązanki okolicznościowej z powodu śmierci żony 

pracownika biura W-MIR w kwocie 406,46 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów druku kondolencji dla Pana Romualda Tańskiego z powodu śmierci siostry w 

kwocie 256, 46 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów druku kondolencji dla Pana Antoniego Nikla z powodu śmierci brata w kwocie 

170,97 zł brutto oraz w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu do 

Piątnicy za udział w uroczystościach pogrzebowych w dniu 02.03.2019 r. 

 Pokrycia kosztów organizacji szkolenia „Dostosowanie gospodarstwa rolnego do nowych 

wymogów programu azotanowego” w dniu 21 lutego 2019 r. w Olsztynie w kwocie 1705, 25 zł 

brutto (broszury, catering, serwis kawowy). 

 Pokrycia kosztów transportu zbiorowego na Mazurskie Agro Show w dniach 9-10 luty 2019 r. w 

kwocie 9825,26 zł brutto. 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Panu Markowi 

Kuźniewskiemu Członkowi Zarządu W-MIR za udział w Mazurskim Agro Show w dniach 9-10 

lutego 2019 r. 

 Pokrycia kosztów organizacji Posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i 

Komisji w dniu 12.02.2019 r. w kwocie 431,86 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu komputera wraz z oprogramowaniem do Biura Terenowego  

W-MIR w Giżycku w kwocie 4128,76 zł brutto. 

 Organizacji wyjazdowego wspólnego posiedzenia Zarządów, Delegatów do KRIR, Dyrektorów oraz 

Księgowych w dniach 4-5 marca 2019 r. 



6 

 

 Oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na seminarium „Produkcja 

żywności w gospodarstwie rolnym” w dniu 12 marca 2019 r. w Olsztynie. 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

       

 

         Jan Heichel 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

         Izby Rolniczej          

          Protokołowała: 

         Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


