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Protokół nr 3/2018 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji 

z dnia  12 marca 2018 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, 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: Dariusz 

Wasiela – Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Oddział Terenowy w Olsztynie, Pan Ludwik 

Bartoszewicz – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz pan Marek Wilczopolski - 

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie. 

Obrady otworzył  i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR.  Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.30  

i trwało do godz. 1615 .  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

 

1. Informacja na temat działań podejmowanych w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk 

afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa warmińsko – mazurskiego – Wojewódzki 

Inspektorat Weterynarii w Olsztynie. 

2. Informacja na temat działań promocyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rynkach 

rolnych w województwie warmińsko-mazurskim – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział 

Terenowy w Olsztynie. 

3. Informacja na temat struktury organizacyjnej PGW Wody Polskie oraz zadań  

i kompetencji w zakresie gospodarki woda na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad głos zabrał Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Ludwik 

Bartoszewicz, który przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące Afrykańskiego Pomoru Świń  i 

związanej z nim bioasekuracji. Poinformował zgromadzonych, że ASF rozwija się bardzo dynamicznie od 

początku listopada 2017 do dnia dzisiejszego w kraju zanotowano 1000 przypadków ASF u dzików. Na 

Warmii i Mazurach wystąpiło już 55 przypadków ASF. Najważniejsze w zwalczaniu ASF według Pana 

Ludwika Bartoszewicza jest redukcja populacji dzika, bioasekuracja w gospodarstwach orz zwiększenie 

nakładów finansowych i wzmocnienie kadry w inspekcji weterynaryjnej. Na dzień posiedzenia 14 gmin w 

5 powiatach znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami – gminy: Kalinowo, Prostki, gm. wiejska Ełk 

(pow. ełcki), część gm. Wieliczki (pow. olecki), Orzysz, Biała Piska i część gm. Pisz (pow. piski),Górowo 

Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie (pow. bartoszycki), Braniewo z miastem Braniewo, Lelkowo, 
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Pieniężno, Frombork, Płoskinia i część gm. Wilczęta (pow. braniewski, natomiast 26 gmin w 11 powiatach 

leży w obszarze ochronnym – powiaty: giżycki, lidzbarski, gminy: Stare Juchy (pow. ełcki), Dubeniki 

(pow. gołdapski), Ruciane Nida i część gm. Pisz oraz miasto Pisz (pow. piski), Mikołajki (pow. 

mrągowski), Kowale Oleckie, Olecko, Świętajno i część gm. Wieliczki (pow. olecki), Bartoszyce z 

miastem Bartoszyce i gm. Sępopol (pow. bartoszycki), część gm. Wilczęta (pow. braniewski), Godkowo, 

Milejewo, Młynary, Pasłęk i Tolkmicko (pow. elbląski) oraz powiat miejski Elbląg. Pozostała część 

województwa znajduje się poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym. Pan Ludwik 

Bartoszewicz poinformował, że w chwili obecnej Powiatowi Lekarze Weterynarii przeprowadzają 

inwentaryzację ilości stad w województwie. Następnie Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował 

uczestników o obowiązkach występujących na i poza obszarami ochronnymi, objętymi ograniczeniami i 

obszarach zagrożonych. W związku z bioasekuracją nakazuje się zabezpieczenie budynku, w którym są 

utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych; nakazuje się 

utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, 

mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których 

są utrzymywane inne zwierzęta kopytne, nakazuje się sporządzenie przez posiadaczy świń spisu 

posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące 

aktualizowanie tego spisu oraz karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno 

żyjących. Poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami i poza obszarem objętym 

zagrożeniami nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są 

utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być 

nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe 

utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka 

dezynfekcyjnego. Ponadto na obszarach ochronnych , na obszarach objętych ograniczeniami i na obszarach 

zagrożonych nakazuje się: 

-wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed 

a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz 

przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych 

budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż 

szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, 

b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy 

czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość 

- nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego 

gospodarstwa 

- a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka 

dezynfekcyjnego; 
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 lub przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa 

znajdują się niecki dezynfekcyjne utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności 

działania środka dezynfekcyjnego lub są stosowane urządzenia zapewniające skuteczną dezynfekcję. 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii dodał, że to tylko cześć z nakazów obowiązujących w bioasekuracji. 

Ponadto poinformował, o zakazach jakie obowiązują we wszystkich strefach i są to m.in. :  

- karmienie świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru 

zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa 

afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni 

przed ich podaniem świniom;  

- wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt 

pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano 

obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu 

niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem; 

- w gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze 

zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż 

utrzymywane w tym gospodarstwie;  

- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz 

dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików 

oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz 

zakazuje się wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 

godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt. W dalszej części 

posiedzenia Lekarz Weterynarii poinformował uczestników posiedzenia o sankcjach za brak stosowania 

obowiązujących w związku z ASF nakazów. Poinformował, że powiatowy lekarz weterynarii może uchylić 

zakaz utrzymywania w gospodarstwie zwierząt określonych gatunków przed zniesieniem nakazów, 

zakazów lub ograniczeń, o których mowa w przepisach, lecz nie wcześniej niż przed upływem roku od 

dnia jego wydania, jeżeli kontrola weterynaryjna przeprowadzona na wniosek posiadacza zwierząt wykaże, 

że w gospodarstwie jest zapewnione spełnianie wymagań określonych w przepisach. Ponadto powiatowy 

lekarz weterynarii uchyla zakaz utrzymywania w gospodarstwie zwierząt określonych gatunków 

niezwłocznie po zniesieniu nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w przepisach.   

Następnie Pan Ludwik Bartoszewicz poinformował, że Ministerstwo przygotowuje przepisy, które 

wprowadzą odszkodowania i rekompensaty za utracone korzyści w latach następnych. Pan Marek 

Kuźniewski – Członek Zarządu zapytał czy osoby, które nie są w żadnej strefie mogą składać wnioski o 

rekompensatę? Pan Bartoszewicz poinformował, że nie ma rozporządzeń wykonawczych. Pan Marek 

Kuźniewski wyraził swoje obawy, że 80 % hodowców będzie rezygnowało z produkcji, zapytał także, czy 

w obecnym stanie jest możliwość wspólnie z myśliwymi doprowadzić do depopulacji dzika. Lekarz 
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Weterynarii  stwierdził, że PZŁ sobie z depopulacją nie poradzi. Następnie Pan Wiesław Rutkowski – 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim dodał, że jest za mała ilość chłodni na zabite 

dziki, że trzeba czasami dojechać do 100 km, żeby mieć możliwość zostawić takiego dzika. Następnie 

Lekarz Weterynarii poinformował, że myśliwi za odstrzał dzików otrzymują rekompensatę finansową, na 

obszarze czerwonym 292 zł, a na obszarze ochronnym 37 zł. W dalszej części Pan Kazimierz Wróblewski- 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim dodał, że problemem jest 

przechowywanie dzików, Pan Ryszrad Wołkoński – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

giżyckim dodał, że koło, w którym on działa zakupiło chłodnie. Dodał także, że duże problemy stworzy 

nowa ustawa Prawo łowieckie,  w której zabrania się np. w polowaniach zbiorowych dokonywania 

odstrzałów sanitarnych. Następnie Pan Krzysztof Masiul Delegat do Walnego Zgromadzenia z powiatu 

węgorzewskiego powiedział, że potrzeba zdecydowanych działań, bo jego zdaniem dyskusja do niczego 

nie doprowadzi, ponadto rozporządzenie wymaga uzupełnień, w dalszej części głos zabrali Pani Zofia 

Stankiewicz -  Członek Zarządu W-MIR i Pan Krzysztof Kazaniecki – Przewodniczący Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie gołdapskim, którzy wyrazili swoje obawy co do bioasekuracji, szczególnie w małych 

gospodarstwach, gdzie często rolnicy, ze względu na duże wymagania będą zmuszani do likwidacji stad. 

Na zakończenie pierwszego punktu porządku obrad głos zabrał Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR, który 

poinformował uczestników, że na stronie ARiMR znajduje się rozporządzenie z 27.01.2015 r. w sprawie 

pomocy dla producentów świń. Pomoc ta skierowana jest na obszar zagrożony i będzie do wyczerpania 

puli środków. Pan Prezes dodał, ze najprawdopodobniej Walne Zgromadzenie przyjmie stanowisko  

w sprawie ASF. Dodał także, że do końca marca Komisja Europejska ma podjąć decyzję o przyznaniu 

środków unijnych na udzielenie wsparcia. Pan Jan Heichel stwierdził także, że zmiany w Prawie 

Łowieckim nie poszły w tym kierunku co powinny.  

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Dariusz Wasiela - Zastępca Dyrektora 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie, który przedstawił 

najważniejsze działania promocyjne KOWR-u oraz przekazał najważniejsze informacje dotyczące sytuacji 

na rynkach rolnych. Poinformował on uczestników posiedzenia, ze w roku 2017 Oddział Terenowy  

KOWRw Olsztynie zrealizował 200 wydarzeń. Jednym z tych działań jest działanie pod hasłem „Polska 

Smakuje”, gdzie w ramach tego wydarzenia organizowane są pokazy kulinarne, wydarzenia 

gastronomiczne. Skierowane są one do młodzieży i szkół gastronomicznych. Inne wydarzenia realizowane 

przez KOWR Oddział Terenowy to m.in.: 

- „Gotuj z pasją”- wydarzenie realizowane wspólnie ze szkołą w Szczytnie, w którym udział bierze 

młodzież, w roku bieżącym tematem przewodnim będzie dziczyzna; 

- Udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; 

-  organizacja paneli dyskusyjnych; 
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-  pokaz produktów regionalnych i lokalnych w Ostródzie; 

- lekcje zdrowia, organizowane w małych miejscowościach, przede wszystkim jest to nagroda za udział 

 w programach szklanka mleka i owoce i warzywa w szkole; 

- warsztaty kulinarne - adresowane do młodzieży szkół o profilu gastronomicznym 

Największym wydarzeniem realizowanym w maju jest wydarzenie pn. „Jem owoce, piję mleko w życiu 

zajdę daleko”. Jest ono skierowane do najmłodszych odbiorców. Kolejnymi dużymi programami są owoce 

i warzywa w szkole i szklanka mleka. Z programów tych korzysta 70 tys. dzieci od klas I do V. 

W dalszej części Pan Dariusz Wasiela przedstawił sytuację na rynkach rolnych. Poinformował, że ceny 

masła spadły o 0,8 %, mleka w proszku 1,7 %, sera o 1,7 %. Średnia cena mleka w Polsce wynosi 1,42 zł 

za litr. Pan Dariusz Wasiela poinformował zgromadzonych, ze Polska eksportuje ponad 1mld.ton drobiu. 

Dodał, że prognozuje się, że światowe zbiory zbóż będą wyższe. Ceny pszenicy konsumpcyjnej  

w elewatorach wynoszą 650/680 zł za tonę, w portach 725/735 zł. Ceny soi wzrosły do 390 zł/ tonę, ceny 

rzepaku 355 Euro/tonę. 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Marek Wilczopolski, który przedstawił 

strukturę organizacyjną, zadania i kompetencje w zakresie gospodarki wodnej nowopowstałej instytucji: 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jako 

państwowa osoba prawna, działa na podstawie: 

• przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 

1566 z późn. zm.), którą to Prezydent Polski dnia 2 sierpnia 2017 r. przyjętą przez Sejm 

podpisał, 

• statutu.  

Od 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podlega pod Ministerstwo 

Środowiska, a od 12 stycznia 2018 r. pod Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

Pan Marek Wilczopolski - Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie  poinformował 

uczestników, że wprowadzenie nowej ustawy Prawo wodne wymusiła unijna Ramowa Dyrektywa Wodna z 

2000 r., która nakładała zarządzanie zlewniowe jako podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

wodami. Dla realizacji tych zasad wprowadzono podział państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. 

Zarządzanie gospodarką wodną nie odbywa się w granicach administracyjnych kraju. Następnie 

przedstawił strukturę organizacyjną, którą stanowią następujące jednostki organizacyjne: 

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; 

2) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie; 

3) regionalne zarządy gospodarki wodnej (11) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, 

Gdańsku,Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we 

Wrocławiu; 
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3) zarządy zlewni (50); 

4) nadzory wodne (330).   

Pan Marek Wilczopolski  przekazał, że na  terenie województwa warmińsko-mazurskiego działają 

następujące Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej oraz podlegające im Zarządy Zlewni 

1.RZGW w Białymstoku: Zarząd Zlewni w Olsztynie,   Zarząd Zlewni w Giżycku,   Zarząd Zlewni w 

Augustowie    

2. RZGW w Warszawie:  Zarząd Zlewni w Ostrołęce,  Zarząd Zlewni w Dębem,  Zarząd Zlewni w 

Ciechanowie   

3.RZGW w Gdańsku: Zarząd Zlewni w Toruniu,  Zarząd Zlewni w Tczewie, Zarząd Zlewni w Elblągu  

W dalszej części swojej prezentacji Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie przedstawił kompetencje 

Zarządu Zlewni, które m.in. wykonują następujące zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie: 

1) prowadzą sprawy dotyczące zgód wodnoprawnych, tj. wydają pozwolenia wodnoprawne art. 388 

ust. 1 pkt. 1;  

2) prowadzą sprawy dotyczące wydawania: 

• decyzji dopuszczającej wprowadzenie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z 

przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji 

ogólnospławnej, o ile dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami 

jakościowymi dla wód art. 80,  

• decyzji nakładającej na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek 

zlikwidowania nieczynnych studni, jeżeli te studnie zagrażają jakości ujmowanej wody art. 132,  

• decyzji ustanawiającej wyłącznie strefę ochronną terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody art. 135 

ust. 1 pkt. 1 oraz decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustanawiającej tę strefę ochronną art. 135 

ust. 3,  

• decyzji dokonującej podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych art. 188 ust. 3 oraz decyzji 

stwierdzającej wygaśnięcie tej decyzji w przypadku stwierdzenia trwałego ustania odnoszenia korzyści 

z urządzeń wodnych art. 188 ust. 5,  

• decyzji o legalizacji urządzenia wodnego art. 190 ust. 2, decyzji nakładającej obowiązek likwidacji 

urządzenia wodnego art. 190 ust. 13, decyzji nakładającej obowiązek wykonania urządzeń 

zapobiegających szkodom art. 190 ust. 14,  

• decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego, wykonanie urządzeń 

zapobiegających szkodom lub likwidację szkód, w przypadku nienależytego utrzymania urządzenia 

wodnego, którego jest zmiana funkcji tego urządzenia lub szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na 

wody lub grunty art. 191 ust. 1 oraz decyzji określającej na nowo funkcję urządzenia wodnego oraz 
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nakazującą jego odbudowę albo likwidację, jeżeli określenie funkcji urządzenia wodnego jest 

niemożliwe art. 191 ust. 3,  

• decyzji w sprawie podziału kosztów oraz ustalenie odnoszonych korzyści z tworzących brzeg wody 

budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi art. 226 ust. 4,  

• decyzji w sprawie ustalenia i podziału kosztów rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, dla 

zakładu, który otrzymał pozwolenie na regulację wód art. 237 ust. 3 pkt. 1,  

oraz szereg innych działań i kompetencji określonych w ustawie. 

Pan Marek Wilczopolski poinformował uczestników, że  Zarząd Zlewni w Olsztynie posiada na 

utrzymaniu: 

• stacje pomp – 9 sztuk 

• rzeki – około 850 km 

• obiekty piętrzące – 12 sztuk 

• inne budowle 

• wały przeciwpowodziowe – około 20 km 

Do planu utrzymania wód na rok 2018 na bieżące utrzymanie zapotrzebowano środki w wysokości 5.150. 

000 zł. 

Następnie uczestniczy posiedzenia zapytali o konserwację urządzeń na terenach leśnych. Pan Marek 

Wilczopolski odpowiedział, że lasy działają zgodnie z ustawą o lasach i to one powinny zajmować się 

konserwacją rowów na terenach leśnych, problemem jednak często jest brak naniesionych urządzeń 

melioracyjnych na mapach. Pan Ryszard Wołkoński powiedział, że izba powinna wystąpić z pismem w 

związku z brakiem rowów na ewidencjach. Pan Jerzy Brzozowski – Przewodniczący Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie działdowskim zapytał, czy na wywiercenie studni potrzebne jest pozwolenie 

wodnoprawne i decyzja środowiskowa. Uzyskał odpowiedź, że to zależy od wielu czynników, ilości 

poboru wody. Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim 

Pan Mateusz Dudziak z zapytaniem czy ktoś kontroluje wydawanie pozwoleń budowlanych? Następnie 

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

prawdą jest, że będzie problem z budżetem, bo trzeba doprowadzić do udrożnienia żeglugi 5 szlaków do IV 

klasy żeglowności. Zapytał także, czy będą normy dotyczące konserwacji kanałów. Pani Zofia Stankiewicz 

zapytała o opłaty wodne na terenach utwardzonych, a Pan Krzysztof Masiul o dokumentację na terenie 

gminy Srokowo oraz o sprawy prowadzone przez starostwa, czy zostały one przejęte przez Wody Polskie. 

Pan Marek Wilczopolski odpowiedział, ze sprawy prowadzone przez starostwa są przejmowane, dodał 

także, że Wody Polskie funkcjonują od 1 stycznia i nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, 

sprawy są na bieżąco monitorowane i sprawdzane. Dodał także, że problemem jest brak Spółek Wodnych. 
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Po zakończeniu trzeciego punktu porządku obrad Prezes Izby Pan Jan Heichel przekazał najważniejsze 

informacje dotyczące działalności W-MIR. 

- Poinformował zgromadzonych, że 26.03.2018 r. odbędzie się IX Walne Zgromadzenie Warmińsko-

Mazurskiej izby Rolniczej, 

- Podsumował organizację Warimińko- Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 

- Poinformował, że planowana jest II edycja targów w terminie 20-21.10, poświęcona technice zwierzęcej 

- Poinformował o pracach nad Prawem Łowieckim 

- Poinformował także, o ustawie która zabrania przewożenia nawozów (ładunków niebezpiecznych)  

w ilościach powyżej 1 tony. 

- Pan Jan Heichel przekazał uczestnikom posiedzenia informację o naborze na członków Społecznej Rady 

przy KOWR z ramienia Izby został zgłoszony Prezes oraz Pan Krzysztof Wiśniewski – Członek Zarządu 

W-MIR.  

- Pan Jan Heichel poinformował uczestników o kryteriach dzierżaw, przekazał informację, ze umowy 

powyżej 50 ha są przekazywane do decyzji prezesa KOWR 

- W dalszej części posiedzenia Pan Jan Heichel przedstawił pismo posła Sachajko nawołujące gminy do 

niepłacenia 2% odpisu podatku rolnego oraz odpowiedź Krajowej Rady Izb Rolniczych w tej sprawie. 

Następnie głos zabrął pan Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR, a jednocześnie Wiceprezes 

KRIR, który poinformował, że Krajowa Rada Izba Rolniczych weszła jako organizacja do Copa Cogeca. 

Poinformował także, że przy KOWR powstał zespól hodowli roślin. 

W dalszej kolejności Pani Jolanta Mackiewicz - Dyrektor biura W-MIR poinformowała uczestników, że  

wydarzenie Agro na obcasach zostało zaplanowane w październiku oraz poinformowała o działaniu przy 

Izbie dwóch Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct. Przekazała także informację, że Izba złożyła 

trzy wnioski do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich . 

Pan Krzysztof Masiul zwrócił się o współorganizację czempionatu konia w jego powiecie. Pan Jan Heichel 

Prezes W-MIR  poprosił, aby organizator czempionatu przygotował pismo w tej sprawie.  Następnie Pan 

Roman Puchalski zapytał o metodykę przyjętą do wypłaty rekompensat za szacowanie strat 

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Prezes przekazał informacje, że na wypłaty 

przeznaczono 14 tys., a Zarząd wypłacał porównywalnie do lat wcześniejszych. 

Po posiedzeniu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych Zarząd omówił sprawy bieżące: 

Na początku zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej i Komisji 

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

Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 8 marca 2018 r. w Olsztynie, 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 na 2018 rok oraz przekazane informacje dot. 
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działalności Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct działających przy W-MIR. – Zarząd podjął 

uchwałę o organizacji posiedzenia i zwrocie kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych W-MIR 

biorącym udział w posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej. 

 Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim w dniu 7 

marca 2018 r.: 

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

możliwość przeznaczenie kwoty 400 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na współorganizację 

wspólnego posiedzenia rad powiatowych W-MIR w powiecie: działdowskim, iławskim, nowomiejskim 

(wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 14 marca 2018 r. w Nowym Mieście Lubawskim.  – Zarząd podjął 

uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

- 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 

zakup, nagród i współorganizowanie ze Starostwem w Ostródzie , konferencji  "Moje zdrowie w moich 

rękach"” skierowanej do rolniczek z powiatu ostródzkiego. Konferencja odbędzie się  w dniu 13 marca 

2018 roku w Ostródzie. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji konferencji i przeznaczeniu na ten cel 

kwoty 2000 zł. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z 

prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 200,00 zł na dofinansowanie przeprowadzenia olimpiady o 

wiedzy rolniczej i BHP w rolnictwie organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w 

Bartoszycach. Olimpiada odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Bisztynku. - Zarząd 

podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

Następnie Zarząd zapoznał się z planowanymi posiedzeniami Rad Powiatowych W-MIR 

 14.03.2018 r. – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w Nowym 

Mieście Lubawskim – zaproszenie dla Prezesa 

 20.03.2018 r. - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim w Korszach – 

zaproszenie dla Prezesa 

 

Następnie Zarząd W-MIR zapoznał się z pismami , które wpłynęły w związku z afrykańskim 

pomorem świń 

 Opinia do projektu rozporządzenia o ARiMR dot. Bioasekuracji. - Zarząd zapoznał się, nie wniósł 

uwag. 

 Projekt ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie budowy zapory 

zapobiegającej migracji dzików na terytorium Rzeczypospolitej. - Zarząd zapoznał się z projektem, 

uwagi postanowiono przesłać do KRIR. 
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 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie- decyzja zmieniająca decyzję wykonawczą 

2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 

afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.- Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Rolnik z powiatu ostródzkiego - Pismo w sprawie warunków bioasekuracji w związku z ASF.- 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wystosować odpowiedź. 

 Urząd Miasta i Gminy Mrozy - stanowisko Nr 1/2018 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 23 lutego 

2018 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Suchożebry wyrażonego uchwałą w sprawie 

podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego 

kraju Afrykańskiego Pomoru Świń. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie - informacja dotycząca stwierdzenia 50 

przypadku ASF na terenie woj. w-m (powiat ełcki). -  Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie - informacja dotycząca 51 i 52 przypadku ASF na 

ternie woj. w-m (pow. bartoszycki). -  Zarząd zapoznał się z informacją. 

 

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych    

    

 Korespondencja w sprawie pisma Posła na Sejm RP Jarosława Sachajko do Rad Gmin dotyczącego 

wstrzymania przekazywania naliczonych środków dla izb rolniczych, która skierowana została do 

urzędów gmin. - Sprawa została omówiona na wspólnym posiedzeniu Zarządu z Przewodniczącymi 

Rad Powiatowych W-MIR. 

 Wystąpienie KRIR na wniosek W-MIR do MRiRW w sprawie  uruchomienia kredytów 

preferencyjnych z niskim (1%) oprocentowaniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz 

zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" – 

Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego 

Zgromadzenia W-MIR. 

 Wystąpienie KRIR do MRiRW w sprawie niestosowania sankcji wobec rolników którzy z przyczyn 

niezależnych od nich nie spełnili w terminie wymogów wynikających z utrzymania obszarów 

proekologicznych, programu rolnośrodowiskowego i rolnośrodowiskowo-klimatycznego. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Wystąpienie KRIR do MRiRW w sprawie ponownego podjęcia działań w przedmiocie zmiany 

stawki zwrotu oraz górnego limitu zwrotu podatku akcyzowego. - Zarząd zapoznał się z pismem. 
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 Wystąpienie KRIR do MRiRW w sprawie postulatów Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby 

Rolniczej. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo w sprawie kandydatów na członków rad społecznych przy OT KOWR. - Zarząd zapoznał się 

z pismem 

 Pytania dotyczące egzekucji komorniczych w związku z  I posiedzenie Zespołu ds. oceny regulacji 

prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych. - Zarząd zapoznał się z pismem 

 Pismo Zarządu KRIR w sprawie przedłużenia zezwolenia na stosowanie miedzi, jako substancji 

czynnej. - Zarząd zapoznał się z pismem 

 Pismo dotyczące współpracy w zakresie bezpiecznego magazynowania paliw w gospodarstwach 

rolnych. W przypadku zainteresowania, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą SWIMER.-  Zarząd 

zapoznał się z pismem 

 Informacje dot. pierwszej wystawy olejów z nasion dyni w Alpach i Adriatyku Varaždin 

26/05/2018. - Zarząd zapoznał się z pismem 

 Zaproszenie  na Europejskie Forum Rolnicze, które odbędzie się w Jasionce k/Rzeszowa w dniach 

23-24.03.2018 r. – Zgłoszono Zarząd W-MIR oraz pracownika Biura Terenowego W-MIR  

w Szczytnie .- Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu Zarządu W-MIR oraz Delegata do 

KRIR na Forum. 

 Poselski projekt ustawy o funduszu promocji polskich produktów rolno-spożywczych, z prośbą  

o przesyłanie uwag do dnia 8 marca br.- Zarząd zapoznał się z projektem, zaopiniował go 

negatywnie. 

 Odpowiedź MRiRW na opinię KRIR 187_2017 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. 

-  Zarząd zapoznał się z pismem 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. w sprawie szczegółowych warunków 

ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych - 

opinia i ewentualne uwagi  do 15-16 marca br. -  Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag. 

 Plan białkowy dla Europy - prośba o wypełnienie ankiety do 23.03.2018.- Zarząd zapoznał się. 

 Konsultacje COPA dotyczące ograniczonego stosowania antybiotyków.- Zarząd zapoznał się. 

Następnie omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 2 z dnia 20.02.2018 r. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - pismo dotyczące zasad szacowania szkód 

spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

Postanowiono kopię przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

 Poseł na Sejm Paweł Papke, Jerzy Małecki, Mirosław Pampuch – Odpowiedź na interpelację w 

sprawie likwidacji RDOŚ w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 
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 Opinia prawna dotycząca obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej. - Zarząd zapoznał się z 

opinią, została ona przesłana w odpowiedzi zainteresowanym rolnikom. 

 KOWR OT Olsztyn - Odpowiedź na wniosek z 18.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej 

dot. zawarcia i obowiązywania umów dzierżawy - Stefan Duk.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR OT Olsztyn – do wiadomości W-MIR - Informacja o podjęciu czynności mających na celu 

sądowe przejęcie nieruchomości gruntowej dz nr 91, 92, 93/1, 93/2, 95, 137/6, 137/8, 139, 142 o 

pow. 141,3300ha obr Rogale gm. Stare Juchy dzierżawione przez Pana Stefana Duk i Zbigniewem 

Skóra. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Polska Akademia Nauk - Notatka służbowa dotycząca zagospodarowania terenów Akademii w 

formie dzierżawy w ok. miejscowości Baranowo o łącznej pow. 1.909,00 ha gm. Mikołajki, pow. 

mrągowski, obr Baranowo, Faszcze, Sady, Jora Wielka, Prawdowo, Lubiewo, Zełwągi, Cudnochy- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Ekologiczne Forum Młodzieży - Ekologiczne Forum Młodzieży przeciwko zmianom w ustawie 

Prawo łowieckie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Polski Związek Łowiecki - stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego dotyczące braku 

możliwości wykonywania odstrzału sanitarnego. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Polski Związek Łowiecki - do wiadomości W-MIR kierowane do Przewodniczącego Zarządu ZGW 

RP Pana Marka Olszewskiego w sprawie wniosku o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości 

odszkodowania, do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia 

szkody. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Polski Związek Łowiecki - Do wiadomości WMIR kierowane do Krajowego Stowarzyszenia 

Sołtysów w sprawie nowych proponowanych rozwiązań prawnych od 1 kwietnia 2018 r szacowania 

szkód w płodach i uprawach rolnych powodowanych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, 

a także ustalania wysokości odszkodowania. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Polski Związek Łowiecki - Do wiadomości pismo kierowane do Ministra Środowiska w sprawie 

propozycji zmian przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania 

polowania i znakowania tusz przy wykonywaniu polowania. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Nadleśnictwo Srokowo - Spotkanie robocze dot. inwentaryzacji zwierzyny wg stanu na dzień 

10.03.18 i budowie planów łowieckich na sezon 2018/2019 w dniu 02.03.2018 roku Nadleśnictwo 

Srokowo-. Zarząd zapoznał się z pismem. W spotkaniu uczestniczył Pan Kazimierz Wróblewski – 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 
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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie - Przypomnienie  

o bezpiecznym i prawidłowym stosowaniu środków ochrony roślin w sposób niestwarzający 

zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Kowalski Wiesław - Zapytanie o możliwość przedstawienia zagadnień  dot. jak uzyskać dodatkowe 

dochody, uzyskać ulgi, obniżyć znacząco koszty i poprawić jakość życia w obecnych 

uwarunkowaniach prawnych na spotkaniach organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę 

Rolniczą. - Zarząd zapoznał się z pismem. Zarząd postanowił informację o możliwości ww. spotkań 

przekazać Przewodniczącym W-MIR. 

 Rada Społeczna przy W-MODR - Prośba o wsparcie inicjatywy zwiększenia dotacji dla WMODR  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka. - Zarząd zapoznał się z prośbą.  

W odpowiedzi na pismo przygotował stosowne wystąpienie. 

 W-MODR - Prośba o wsparcie finansowe wyjazdu na krajowy finał Olimpiady Młodych 

Producentów Rolnych w dniu 14.03.2018 roku. - Zarząd zapoznał się z pismem. Podjęto uchwałę w 

sprawie współorganizacji wyjazdu na krajowy finał Olimpiady i udzieleniu wsparcia w kwocie 

500zł. 

 W-MODR - Podziękowanie za włączenie się w organizację finału wojewódzkiego Olimpiady 

Młodych Producentów Rolnych w dniu 26.02.2018.- Zarząd zapoznał się z podziękowaniami. 

 W-MWIJHARS - Sprawozdanie z realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w 2017 r. – Zarząd zapoznał się. 

 Puls Regionu - Propozycja współpracy z Pulsem Regionu i Eko-Sołectwa. - Zarząd podjął uchwałę 

o współorganizacji konkursu i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1500 zł. brutto. 

 Podjęto uchwałę o przystąpieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – Punktu Informacji 

Europejskiej Europe Direct w Olsztynie do organizacji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz 

Powiśla-szansą na sukces” . 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Piotra Miecznikowskiego 

Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w pow. nidzickim za udział w spotkaniu 

informacyjnym nt. zmian w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym, w programie 

rolnośrodowiskowym i rolnictwie ekologicznym w dniu 07.03.2018 roku w Warszawie.  

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

W-MIR w związku z udziałem w uroczystości pogrzebowej w dniu w dniu 09.02.2018 roku w 

Wipsowie. 

 W-MODR - Zaproszenie na konferencję nt. "Bioróżnorodność obszarów wiejskich - skarb, który 

warto chronić" w dniu 06.03.2018 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie 

uczestniczył. 



14 

 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie dla Pani Zofii 

Stankiewicz Członka Zarządu WMIR na koncert z okazji Dnia Kobiet "Bukiet nut" w Filharmonii 

Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Starosta Ostródzki - Zaproszenie na konferencję nt. "Moje zdrowie w moich rękach" w dniu 

13.03.2018 w Centrum Użyteczności Publicznej Ostróda.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana 

Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR i Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-

MIR. 

 Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowatych - Zaproszenie na konferencję "Zagrożenia w Polskim 

Sadownictwie i sposoby ich łagodzenia" w dniu 22.03.2018 r. godz. 9:00 w Lublinie.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

 Rabat Rolniczy Sp. z o.o. - Zaproszenie na Regionalne Spotkanie Biznesowe z Programem Rabat 

Rolniczy w dniach 14-15.03.2018 w Olsztynie – zamiana terminu na dzień 12-13 kwietnia 2018 

roku  w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na III Galę Sportu w dniu 23.03.2018 roku w Biskupcu.- 

Zaproszenie przekazano prezesowi W-MIR Panu Janowi Heichelowi. 

 Urząd Miejski w Olecku - Zaproszenie na konferencję nt. "Polskie społeczeństwo w obliczu 

ekspansji ferm wielkoprzemysłowych w dniu 09.04.2018 roku w Warszawie.- Zarząd zapoznał się 

z zaproszeniem. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu  Pana Jana Rochewicza – Członka Rady 

Powiatowej W-MIR w nowym Mieście Lubawskim. 

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie do udziału w IX Wiosennych Targach 

Ogrodniczych w dn. 21 i 22.04.2018 roku na terenach Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Starym Polu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 

 organizacji posiedzenia i zwrocie kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych W-MIR biorącym 

udział w posiedzeniu Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dn. 08.03.2018 r. w Olsztynie 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

 współorganizacji konferencji "Moje zdrowie w moich rękach" i przeznaczeniu na ten cel kwoty 

2000 zł. 

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR i Pana Romualda 

Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR na konferencję nt. "Moje zdrowie w moich rękach" w dniu 

13.03.2018 w Centrum Użyteczności Publicznej Ostróda 

 rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 
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 organizacji wyjazdu Zarządu W-MIR oraz Delegata do KRIR na Europejskie Forum Rolnicze, które 

odbędzie się w Jasionce k/Rzeszowa w dniach 23-24.03.2018 r 

 współorganizacji wyjazdu na krajowy finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i udzieleniu 

wsparcia w kwocie 500 zł. 

 współorganizacji konkursu Eko- Sołectwo i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1500 zł. brutto. 

 przystąpieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej –Punktu Informacji Europejskiej Europe 

Direct w Olsztynie do organizacji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na 

sukces 

 zwrotu kosztów podróży dla Pana Piotra Miecznikowskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej 

W-MIR w pow. nidzickim za udział w spotkaniu informacyjnym nt zmian w programie 

rolnośrodowiskowo-klimatycznym, w programie rolnośrodowiskowym i rolnictwie ekologicznym w 

dniu 07.03.2018 roku w Warszawie  

 zwrotu kosztów podróży dla Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa w-MIR w związku z udziałem 

w uroczystości pogrzebowej w dniu w dniu 09.02.2018 roku w Wipsowie. 

 oddelegowania  Pana Jana Rochewicza – Członka Rady Powiatowej W-MIR w nowym Mieście 

Lubawskim na konferencję nt. "Polskie społeczeństwo w obliczu ekspansji ferm 

wielkoprzemysłowych w dniu 09.04.2018 roku w Warszawie 

 

 

 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 

 

 

 


