
Protokół Nr  4/2019 

Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 05 kwietnia 2019 roku 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski, 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 siedzibie W-MIR w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło  

o godzinie 15.00.  

 

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

 

1. Wybory do Izb Rolniczych 

2. Podsumowanie XII Walnego Zgromadzenia W-MIR 

3. Pisma w sprawie ONW 

4. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR. 

5. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami dotyczącymi wyborów 

do izb rolniczych w dniu 28.07.2019 roku 

- TVP S.A. Oddział Olsztyn – oferta kampanii reklamowej – Zarząd podjął uchwałę o zakupie oferty 

reklamowej w kwocie nieprzekraczającej 8600 zł brutto.. 

- Wielkopolska Izba Rolnicza - w sprawie terminu wyborów do izb rolniczych. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

- Wielkopolska Izba Rolnicza – informacja o braku kadry przez trzy miesiące tj. do czasu wyborów do izb 

rolniczych. Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Ustalenie terminu I posiedzenia Komisji Wojewódzkiej na dzień 17.04.2019 r. 

- Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania w kwocie 

0,20 zł od jednej pozycji na spisie wyborczym i upoważnieniu Pani Jolanty Mackiewicz- Dyrektor Biura do 

podpisywania porozumień. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się ze zgłoszonymi podczas obrad XII 

Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 29.03.2019 roku: 

 

1. Wystąpić do MRiRW o nakazanie ARiMR informowania rolników o planowanych kontrolach na 

miejscu oraz o to, aby osoby kontrolujące posiadały wykształcenie rolnicze tak, aby nie byli to 

studenci lub osoby bez odpowiedniej wiedzy. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: MRiRW 

Wnioskodawca: Krzysztof Kazaniecki 

Zarząd postanowił przygotować pismo do KRIR. 

2. Zawnioskować o zmianę w prawie wodnym w szczególności o przywrócenie zapisu starego prawa 

wodnego mówiącego, że rowy podstawowe są własnością Skarbu Państwa i podlegają utrzymaniu na 

koszt Państwa. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: ustawodawcy 

Wnioskodawca: Roman Puchalski 

WNIOSEK PRZYJĘTO 



Zarząd postanowił przygotować pismo do KRIR. 

3. Utrzymać powołany zespół przez W-MIR w Olsztynie i dalej prowadzić rozmowy w sprawie ONW w 

Ministerstwie Rolnictwa. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: Zarząd, MRiRW 

Wnioskodawca: Zbigniew Ziejewski 

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd wyraził wolę kontynuacji pracy zespołu. Materiały otrzymane z Ministerstwa zostały 

przekazane do W-MIR. Jeśli będzie istniała potrzeba istnieje możliwość zorganizowania spotkania w 

siedzibie Izby. 

4. Nawiązać współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (z instytutem gleboznawstwa) w celu 

przeprowadzenia niezależnych badań gleb: 

a) cechy biofizyczne, 

b) pH gleb 

Współpraca w tym zakresie z samorządami- gminami w ramach zespołu. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: Zarząd, MRiRW 

Wnioskodawca: Zbigniew Ziejewski 

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd wyraził opinię, że jeśli istnieje wola zorganizowania spotkania, to zostanie nawiązana 

współpraca zespołu ONW z UWM i takie spotkanie zostanie zorganizowane. 

5. Wprowadzić badanie stad krów na IBR, BVD. Przy okazji badań bydła na gruźlicę i białaczkę można 

by wprowadzić obowiązkowo lub dobrowolnie badanie na ww. choroby. Badanie takie byłoby 

znacznie tańsze gdyż odpada pobranie próbek, a badanie dużej ilości próbek obniżyłoby dodatkowo 

koszty badania. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: nie wskazano. 

Wnioskodawca: Wiesław Rutkowski, Ryszard Wołkoński 

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd postanowił przygotować wystąpienie do Ministra Rolnictwa, aby umożliwić pobranie próbek 

do badania przy okazji pobierania prób na choroby zwalczane z urzędu. Wniosek jest zasadny 

ekonomicznie. 

6. Wystąpić do RDOŚ w Olsztynie o wydawanie zezwoleń na rozwalanie tam na rowach głównych, które 

powodują podtapianie gruntów rolnych. – Wnioskodawca zgodził się doprecyzować wszystkie dane na 

potrzeby wypełnienia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w 

stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: RDOŚ Olsztyn, Ministerstwo Ochrony Środowiska 

Wnioskodawca: Ryszard Wołkoński, Wiesław Rutkowski  

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd postanowił zrealizować wniosek w przypadku, gdy wnioskodawca uzupełni wszystkie brakujące 

dane niezbędne do złożenia wniosku. 

7. Wystąpić do Ministra Ochrony Środowiska i  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

przywracania istnienia rowów na terenach leśnych. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi. 

Wnioskodawca: Ryszard Wołkoński, Wiesław Rutkowski  

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd postanowił przygotować pismo do KRIR. 

8. Podjąć zdecydowane działania do zmiany rozporządzenia do ustawy o odpadach Dz. U. 11 z 2018, 

poz. 922 (art. 50 ust. 1) zwalniając rolników, którzy są wytwórcą odpadów/ posiadaczem odpadów z 

obowiązku składania wniosków o wpis do rejestru wprowadzającego produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: Krajowa Rada Izb Rolniczych 



Wnioskodawca: Romuald Tański 

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd postanowił przekazać wniosek do przeanalizowania radcy prawnemu W-MIR oraz 

przygotować stosowne wystąpienie o zmianę rozporządzenia do KRIR. 

 

9. Uznać strefy niebieską i czerwoną ASF za wystąpienie siły wyższej, bo hodowla trzody chlewnej w 

tych strefach staje się nieopłacalna i utrudniona, żeby rolnik miał możliwość rezygnacji z hodowli i był 

zwolniony ze zobowiązań wobec ARiMR.  

– Zmodyfikowany na: Wystąpić do Ministra Rolnictwa o uznanie możliwości zmiany profilu 

produkcji w przypadku zobowiązań wieloletnich dla rolników ze strefy niebieskiej i czerwonej 

ASF. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: MRiRW 

Wnioskodawca: Zbigniew Wójcik, Wiesław Rutkowski, Ryszard Wołkoński 

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd postanowił przygotować wystąpienie do KRIR. 

10. Przywrócenie wypłat odszkodowań w przypadku uznania stada kur niosek w chowie alternatywnym tj. 

w chowie wolnowybiegowym i ekologicznym za zakażone serotypami Salmonella objętych 

programem zwalczania chorób zakaźnych. Uzasadnienie jest opisane we wniosku Rady Powiatowej W-

MIR w powiecie braniewskim. 

Do kogo wniosek ma  być zaadresowany: MRiRW 

Wnioskodawca: Zbigniew Wójcik, Wiesław Rutkowski, Ryszard Wołkoński 

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd postanowił przygotować stosowne 

11. Uregulowanie zapisów prawnych w zakresie zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego dla dzieci rolników, 

które wzięły w posiadanie gospodarstwo po rodzicach w przypadku, gdy faktury wystawiane były na 

rodziców. 

Doprecyzowano na: Wnioskować o zmianę przepisów w taki sposób, że do czasu, kiedy rolnik był 

właścicielem gospodarstwa i faktury były wystawiane w tym terminie, powinny one mieć prawo 

rozliczenia. Również w przypadku następstwa prawnego np. po śmierci rolników – rozliczanie 

przez spadkobierców. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: MRiRW 

Wnioskodawca: Agnieszka Kobryń 

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd postanowił przygotować pismo w sprawie i przesłać je do KRIR. 

12. Wystąpić o zmianę przepisów w zakresie KRUS dotyczących składki chorobowej. Zawnioskować za 

opłatą tych składek przez budżet państwa tak, aby zwiększyć fundusz zdrowotny, w konsekwencji 

czego świadczenia chorobowe byłby by znacznie wyższe niż obecnie – 10 zł/ dzień. 

Do kogo wniosek ma być zaadresowany: MRiRW 

Wnioskodawca: Agnieszka Kobryń 

WNIOSEK PRZYJĘTO 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem postanowiono wystosować pismo do KRUS. 

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – projekt umowy o utworzeniu Związku 

Wzajemności Członkowskiej „Zagroda”. - Zarząd zapoznał się z projektem umowy oraz uwagami radcy 

prawnego do umowy, uwagi postanowiono przesłać do TUW. 

- Iwona Arent – Poseł na Sejm RP - podziękowanie za zaproszenie na XII Walne Zgromadzenie WMIR 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Mirosław Pampuch – Poseł na Sejm RP - podziękowanie za zaproszenie na XII Walne Zgromadzenie 

WMIR. - Zarząd zapoznał się z pismem. 



- Krzysztof Jurgiel Poseł na Sejm RP - podziękowanie za zaproszenie na XII Walne Zgromadzenie 

WMIR oraz informacja o organizacji w dniu 09.05.2019 roku w Olsztynie konferencji pt. „Rola Izb 

Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej Państwa”. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad 

Powiatowych i komisji: 

- Komisja Rewizyjna Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wnioskuje do Zarządu Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej o wystąpienie do Krajowej Rady Izb Rolniczych i Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie dokonania przez rolników wpisu do „Rejestru podmiotów wprowadzających 

produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami” prowadzonego przez Urzędy 

Marszałkowskie, bez ponoszenia kar za złożenie wniosku o wpis po upływie ustawowego terminu. Należy 

wnioskować wyznaczenie konkretnego odpowiedniego okresu na wpis do rejestru bez nakładania kar, a 

także o przeprowadzenie kampanii informacyjnej w tym zakresie wśród rolników na jak najszerszą skalę.- 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, w związku z tym, że wniosek był zgłoszony również podczas obrad XII 

Walnego Zgromadzenia, pismo zostanie przygotowane i wysłane do KRIR. 

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

zgody na organizację szkolenia nt. Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, które 

odbędzie się w 19 marca 2019 r. w Iławie oraz o możliwość rozdysponowania środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej w celu zorganizowania serwisu kawowego podczas szkolenia, a także 

pokrycia kosztów zamieszczenia ogłoszenia o szkoleniu na portalu e-Lubawa w celu zapewnienia wysokiej 

frekwencji. – Zarząd podjął uchwałę o pokryciu kosztów zamieszczenia ogłoszenia o szkoleniu na portalu 

e-Lubawa w kwocie 100 zł brutto. 

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

wnioskiem o wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o wydanie 

zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną 

tj. na odłów oraz niszczenie tam, nor i żeremi bobrów na terenie gminy Kozłowo w powiecie nidzickim. – 

Wniosek został zrealizowany. 

- Przewodniczący Rady  Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-

MIR o zgodę na organizację spotkania informacyjnego nt. "Zakładania, prowadzenia i rozliczania Kół 

Gospodyń Wiejskich", które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku ul. Plac 

Wolności 3; 19-400 Olecko.- Zarząd wyraził zgodę na organizację spotkania. 

- 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 II kadencji Pana Józefa Zalewskiego. – Zarząd podjął 

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

 - Przewodniczący Rady  Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-

MIR o zwrot kosztów zakupu wieńca pogrzebowego. Wieniec został zakupiony w kwocie 80 zł – Zarząd 

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

 

- Krzysztof  Kazaniecki przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko -Mazurskiej Izby Rolniczej w 

powiecie gołdapskim zwraca się z prośbą o wydatkowanie kwoty nieprzekraczającej 100 zł(sto zł ) na 

zakup statuetki okolicznościowej dla dyrektora Oddziału W-MODR w Olecku z okazji otwarcia nowej 

siedziby biura W-MODR w Olecku – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.    



 

- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-

MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 700 zł (wynajem sali + serwis 

kawowy) na organizację wspólnego posiedzenia Rad W-MIR powiatów: giżyckiego, piskiego i 

węgorzewskiego. Wspólne posiedzenie Rad odbędzie się 19 marca 2019 r. o godz. 10.30 w Rydzewie. – 

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

 

- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR 

o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 600 zł (wynajem sali i serwis 

kawowy) na organizację wspólnego posiedzenia Rad W-MIR z powiatów: piskiego, giżyckiego i 

węgorzewskiego. Wspólne posiedzenie Rad odbędzie się 19 marca 2019 r. o godz. 10.30 w Rydzewie. – 

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

 

- Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

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

kwoty nie przekraczającej 500 zł (wynajem sali + serwis kawowy) na organizację wspólnego posiedzenia 

Rad W-MIR powiatów: węgorzewskiego, giżyckiego i piskiego. Wspólne posiedzenie Rad odbędzie się 19 

marca 2019 r. o godz. 10.30 w Rydzewie. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim..    

 

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

uchwały w sprawie przekazania kwoty 600 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

wynajęcie sali + serwis kawowy na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR, która odbędzie się 21.03.2019r. 

– Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.    

 

Informacja z biura terenowego w Nowym Mieście Lubawskim- w sprawie nie informowania PZDR o 

szacowaniu szkód łowieckich u rolników. - Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Zarządów 

Okręgowych PZŁ oraz do Nadleśnictw za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w tej 

sprawie. 

 

Ad. 4 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami w sprawie ONW 

- MRiRW - Odpowiedź na korespondencję w sprawie nowej delimitacji ONW - uwagi do województwa 

warmińsko-mazurskiego. – Zarząd zapoznał się z pismem, informację przekazano Zespołowi ds. ONW. 

- MRiRW - odpowiedź na wniosek rolników sołectwa Gwiździn dotyczące kwalifikacji obrębu ew. 

Gwiździny gm. N.M.Lubawskie do obszarów ONW. Zarząd zapoznał się z pismem, informację przekazano 

Zespołowi ds. ONW. 

- MRiRW - odpowiedź na wniosek Rady Gminy Grodziczno dot. kwalifikacji obrębu ew. Boleszyn i 

Kowaliki  gm. Grodziczno do obszarów ONW. Zarząd zapoznał się z pismem, informację przekazano 

Zespołowi ds. ONW. 

- MRiRW - odpowiedź na wniosek Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie dot.  kwalifikacji obrębu ew. 

Tylice gm. N.M.Lubawskie do obszarów ONW Zarząd zapoznał się z pismem, informację przekazano 

Zespołowi ds. ONW. 

- MRiRW - Odpowiedź na pismo L.dz. 347/01/2019-RR w sprawie kryteriów, jakie miały wpływ na 

wyznaczenie zasięgów ONW. Zarząd zapoznał się z pismem, informację przekazano Zespołowi ds. ONW. 

 

Ad. 5  Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    



 Odpowiedź KOWR na wniosek XI Walnego Zgromadzenia w sprawie umocowania Dyrektorów OT 

KOWR do przedłużania umów dzierżawy gruntów do powierzchni 300 ha. - Zarząd zapoznał się z 

pismem, kopię postanowiono przesłać wraz z protokołem. 

 Odpowiedź na wniosek XI Walnego Zgromadzenia w sprawie składowania obornika na polach oraz 

zmiany terminów wysiewu nawozów azotowych mineralnych. Zarząd zapoznał się z pismem, kopie 

postanowiono przesłać wraz z protokołem. 

 Korespondencja  otrzymaną z Ministerstwa Środowiska w sprawie wapnowania gleb.- Zarząd 

zapoznał się z korespondencją. 

 Odpowiedź MRiRW na wniosek samorządu dotyczący zmian powierzchni PEG. – Zarząd zapoznał się 

z pismem. 

 Ad. 6 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokołu nr 3 z dnia 05.03.2019 r. 

 Sprawa rolnika gminy Lubawa. - Zarząd zapoznał się z pismem, przygotowano pismo wyjaśniające 

rolnikowi, które skierowano do wiadomości członka izby rolniczej. 

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na 

sukces” – w dniu 06.04.2019 r. i upoważnienia do podpisania porozumienia dla Pani Jolanty 

Mackiewicz- Dyrektor biura oraz przyznania kwoty 3535 zł na pokrycie kosztów nagród. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu medali pamiątkowych do kwoty 12200 zł 

brutto dla członków Rad Powiatowych W-MIR oraz instytucji rolniczych współpracujących z W-

MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie druku artykułu w Pulsie Regionu – 1230 zł brutto. 

 Podjęto uchwały w sprawie organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w dniu 

08.04.2019 r. w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zamówienia klimatyzacji do biura W-MIR w kwocie do 64000 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu za udział w 

pogrzebie Członka Zarządu II kadencji w dniu 14.03.2019 r. w Giżycku i w sprawie pokrycia 

kosztów kondolencji i wiązanki w kwocie 406,46 zł brutto. 

 Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jerzego Salitry za udział w XII 

Walnym Zgromadzeniu W-MIR w dniu 29.03.2019 r. 

 Opinia prawna dotycząca obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w zakresie uzyskania 

zaawansowanego dostępu do PUESC. - Zarząd zapoznał się z opinią, postanowił przesłać ją 

wnioskodawcy. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - szkolenia dla członków komisji 

szacujących szkody w rolnictwie. Proszę o poinformowanie zgłoszonych do udziału w pracach 

komisji przedstawicieli Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie o terminach spotkań-

zwrot kosztów dojazdu dla członków rad powiatowych. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu 

kosztów podróży na szkolenia członkom izby rolniczej zgłoszonym do udziału w pracach komisji 

powiatowych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji 

rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie oddelegowania przedstawicieli W-MIR do 

udziału w pracach komisji powiatowych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i 

działach specjalnej produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi. Do prac komisji oddelegowano Panią Alinę Lipowską z gm. 

Gietrzwałd. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Prośba o aktywne włączenie się w 

organizację Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w dniu 22.09.2019 roku w Olsztynku 



oraz zaprezentowanie działalności Izby Rolniczej poprzez zorganizowania stoiska oraz wskazanie 

osób pełniących rolę starostów dożynek.- Zarząd zapoznał się z pismem, poinformował, że tak jak 

w każdym roku, tak i w obecnym włączy się we współorganizację Dożynek Wojewódzkich. 

 KOWR OT Olsztyn – protokół z I posiedzenia  Rady Społecznej w 2019 roku. - Zarząd zapoznał 

się z protokołem. 

 KOWR OT Olsztyn - Prośba o informacje w związku z przedłużeniem umowy dzierżawy obr 

Wonna, obr Szwarcenowo gm. Biskupiec oraz obr Zazdrość gm. Iława o łącznej pow. 231,9160 ha.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. Na posiedzenie Zarządu przybył rolnik zainteresowany 

przedłużeniem umowy dzierżawy, wyjaśnił, że w roku 1994 podpisał dzierżawę na 940 ha, na 

dzierżawę były 3 przetargi nie było wówczas chętnych. W międzyczasie wyłączył 192 ha. W chwili 

wejścia ustawy dotyczącej wyłączeń ziemi posiadał w dzierżawie 440 ha gruntów rolnych, z czego 

wyłączył 53 ha. Rolnik dodał, ze problem polega na tym, że złożył zgodę na wyłączenia 30% kilka 

dni po terminie. Rolnik dodał, że w miedzyczasie rozbudował gospodarstwo, obecnie ma do 

spłacenia ponad 20 kredytów, zatrudnia 28 pracowników i pozbawienie go dzierżawy może 

doprowadzić do bankructwa. Zarząd W-MIR po wysłuchaniu rolnika podjął decyzję o wydaniu 

opinii pozytywnej na dalszą dzierżawę, ale tylko na okres lat 3. Taka opinia pozwoli rolnikowi 

spłacić większość zobowiązań finansowych. 

 Rolnik z gm. Jamielnik - Prośba o opinię w sprawie zakupu gruntów z KOWR nieruchomości rolnej 

obr Wonna gm. Biskupiec dz nr 255/1 oraz 255/9 o pow. 20,17 ha. - Zarząd zapoznał się z pismem, 

Prezes W-MIR postanowił spotkać się z rolnikiem, w celu poznania szczegółów zgłoszonego 

problemu. 

 Rolnicy z gm. Wieliczki - do wiadomości WMIR zażalenie na wyniki przetargu ofert pisemnych 

gruntów położonych na terenie gm. Wieliczki obr Starosty dz nr 78 o pow. 46,8400ha, dz nr 60/26 

o pow. 31,7754ha, dz nr 47, 48, 74, 75 o pow. 38,2600ha.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Sołectwo Jagarzewo – do wiadomości prośba o udrożnienie cieku wodnego zwanego „Jagarzewko”. 

– Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnicy gminy Kozłowo - Prośba o pomoc w zweryfikowaniu problemu zalewania gruntów rolnych 

w obrębie; Zaborowo, Zalesie, Niedanowo, Szymany gm. Kozłowo stanowiące użytki zielone, tj. 

łąk i pastwisk - prośba  o wystąpienie do RDOŚ oraz PGW Wody Polskie.- Zarząd zapoznał się, 

wystosowano wniosek do RDOŚ. 

 Gmina Kozłowo - Spotkanie organizacyjne dotyczące przeciwdziałania skutkom działalności 

bobrów na terenie gm. Kozłowo, w dn. 20.03.2019 roku w miejscowości Zaborowo. – W spotkaniu 

uczestniczył pracownik biura z Olsztyna. 

 Rolnik z gm. Jeziorany – do wiadomości prośba o wyznaczenie na terenie gm. Jeziorany lekarza 

weterynarii, który będzie wystawiał świadectwa zdrowia świń. - Zarząd zapoznał się z pismem, 

prezes W_MIR podjął działania w celu wyjaśnienia sporu. 

 Koło Łowieckie „Jeleń” – sprawa rolnika z gminy Lubomino.- Zarząd zapoznał się ze sprawą. 

 PINB – pismo w sprawie lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie - odpowiedź w sprawie kar pieniężnych 

za wytwarzanie lub gospodarowanie odpadami. Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Urząd Marszałkowski - odpowiedź na pismo WMIR dot. uznania rolnika za wytwórcę odpadów 

oraz wpisu do rejestru pomiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i 

gospodarujących odpadami. Zarząd zapoznał się z pismem 

 Urząd Marszałkowski – odpowiedź na pismo w sprawie ewidencji urządzeń melioracji wodnych - 

Zarząd zapoznał się z pismem. W związku z tym, ze pismo jest odpowiedzią na wniosek zgłoszony 

przez Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim zostanie przesłane do 

wiadomości przewodniczącego. 



 Urząd Marszałkowski – plan pracy Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Zarząd zapoznał się z planem pracy. 

 Urząd Marszałkowski – Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, 

tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Urząd Marszałkowski – informacje dotyczące szkód spowodowanych przez łosie w uprawach 

rolnych w województwie warmińsko-mazurskim. - Zarząd zapoznał się z pismem 

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – informacje nt szkód wyrządzonych przez bobry w 

województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2018. - Zarząd zapoznał się z pismem 

 Dolnośląska Izba Rolnicza - stanowisko. w sprawie poselskiego projektu ustawy o ochronie 

zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw. -  Zarząd zapoznał się z pismem 

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Sanitarny - w sprawie wzmożenia działań 

edukacyjnych skierowanych do podmiotów prowadzących produkcję pierwotną. -  Zarząd zapoznał 

się z pismem. Informacja została umieszczona na stronie internetowej W-MIR. 

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - prośba o włączenie się do współorganizacji konkursu 

"Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś".- Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we 

współorganizację konkursu i przeznaczeniu na ten cel kwoty 5000 zł brutto. 

 Pytanie rolnika dotyczące kredytu suszowego oraz ASFu. - Zarząd przekazał sprawę do 

rozpoznania pracownikom biura W-MIR, postanowiono przesłać rolnikowi właściwe informacje. 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wrócikowie - Prośba o przedstawienie kandydata lub 

kandydatów do składu Wojewódzkiego Zespołu PDO na następną 5-letnią kadencję. –  Podjęto 

uchwałę o zgłoszeniu Pana Tomasza Gursztyna – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  w 

powiecie braniewskim. 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Wrócikowie - sprawozdanie z działalności PDO 

prowadzonego w woj. warmińsko-mazurskim w 2018 r. - Zarząd zapoznał się z pismem 

 Starosta Olsztyński - powołanie na 4 letnią kadencję Powiatowej Rady Rynku Pracy powołanej 

przez Starostę Olsztyńskiego.- Zarząd zapoznał się z pismem. RP W-MIR w powiecie olsztyńskim 

zgłosiła kandydaturę pana Antoniego Nikla. 

 Starosta Kętrzyński - prośba o zgłoszenie kandydata do pracy w Powiatowej Radzie Rynku Pracy.- 

Zarząd przekazał pismo do rozpatrzenia Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 Starosta Gołdapski - prośba o zgłoszenie kandydata do prac w Powiatowej Radzie Rynku Pracy. -

Zarząd przekazał pismo do rozpatrzenia Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 W-MODR - Zaproszenie do wzięcia udziału w XI Wiosennych Targach Ogrodniczych "Pamiętajcie 

o ogrodach" w dn. 27-28.04.19 w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o przygotowaniu stoiska 

podczas Targów Ogrodniczych. 

 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Klimy - Prośba o wsparcie finansowe na organizację VII 

Święta Wieprzowiny, w dn. 29.06.19 w Klimach .- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji VII 

Święta Wieprzowiny i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł brutto. 

 Koło Gospodyń Wiejskich - Prośba o wsparcie finansowe.- Zarząd zapoznał się z pismem., w 

związku z prośbą o wsparcie działań, które nie są działaniami statutowymi W-MIR Zarząd odmówił 

udzielenia wsparcia. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza - zaproszenie na Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich w dniu 

14 kwietnia br. w Grabowie nad Prosną. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano 

nikogo. 

 Szkoła Podstawowa w Pisanicy gm. Kalinowo - Prośba o dofinansowanie wycieczki dzieci z Klubu 

Europejskiego przy szkole SP w Pisanicy do Berlina w dniach 13-17.05.19 roku. Zarząd zapoznał 



się z pismem., w związku z prośbą o wsparcie działań, które nie są działaniami statutowymi W-MIR 

Zarząd odmówił udzielenia wsparcia. 

 

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - zaproszenie do udziału w X Wiosennych 

Targach Ogrodniczych w dn. 27-28.04.2019 roku w Starym Polu.- Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, w związku z tym, że w tym samym dniu Targi odbywają się w Olsztynie, nie będzie 

uczestniczył w targach w Starym Polu.  

 Gospodarstwo Produkcji Rolnej "Centrala Nasienna" Sp z o.o. – zaproszenie do wzięcia udziału w 

Krajowych Dniach Ziemniaka w dniach 23-25.08.2019 w Nidzicy.- Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem nie oddelegował nikogo. 

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski LGD - podjęcie uchwały w sprawie składki 

członkowskiej. - Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w kwocie 40 zł brutto. 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - zaproszenie na uroczyste otwarcie 

pracowni weterynaryjnej w dn. 19.03.2019 roku godz. 12:00 w Karolewie. – Podjęto uchwałę w 

sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz -  Członka Zarządu za udział w otwarciu 

oraz pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 55 zł brutto. 

 Kancelaria Prezydenta RP - Zaproszenie na Konferencję pt. "Perspektywy dla mieszkańców 

obszarów wiejskich" dn. 20.03.2019 r. w Olsztynie. - Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów 

podróży dla Jana Heichela - Prezesa WMIR oraz Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR za 

udział w dniu 20.03.2019 r., oraz Zofii Stankiewicz i Krzysztofowi Wiśniewskiemu Członkom 

Zarządu za udział w dniu 21.03.2019 r. 

 KOWR OT Olsztyn - zaproszenie na uroczyste otwarcie nowej siedziby Sekcji Zamiejscowej 

KOWR OT Olsztyn w Bartoszycach - Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani 

Zofii Stankiewicz Członkowi Zarządu za udział w spotkaniu oraz pokrycia kosztów zakupu wiązanki 

okolicznościowej w kwocie 150 zł brutto. 

 Urząd Gminy Ostróda - Zaproszenie na spotkanie z okazji "Dnia Sołtysa" w dn. 22.03.2019 roku w 

Kajkowie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 W-MODR - zaproszenie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Tylicach w dniu 

25.03.2019 r. – uczestniczyli Romuald Tański, Piotr Miecznikowski, Zofia Stankiewicz, Bogdan 

Danieluk, Łukasz Skrzeszewski, Zbigniew Ziejewski, Leszek Sargalski, Jan Rochewicz, 

Przemysław Skupień, Wojciech Ostrzewski. – Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży 

Romualdowi Tańskiemu, Bogdanowi Danielukowi i Piotrowi Miecznikowskiemu. 

 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki - zaproszenie na Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniu 28.03.2019 roku w Łukcie. – Zgodnie z wcześniej 

podjętą uchwałą uczestniczyła Pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu 

 Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" - zaproszenie na Walne Zebranie Członków 

Związku Stowarzyszeń Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniu 28.03.2019 roku w Łukcie–Zgodnie  z 

wcześniej podjętą uchwałą uczestniczyła Pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu 

 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na konferencję "Kształtowanie oferty turystycznej Regionu 

Warmii i Mazur" w dn. 11 kwietnia 2019 r. w Olsztynie. – Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu 

Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR. 

 Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie - Zaproszenie na 

uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych w Olsztynie w dniu 12.04.2019 na UWM w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o 

oddelegowaniu Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR. 



 Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - zaproszenie na Walne Zebranie 

Sprawozdawczo-wyborcze członków W-MROT w dniu 16.04.2019 roku w Olsztynie Zarząd podjął 

uchwałę o oddelegowaniu u poważnieniu do udziału w zebraniu Panią Urszulę Gajewską. 

 Urząd Marszałkowski - zaproszenie na konferencję "Żywność wysokiej jakości-produkt regionalny, 

tradycyjny i ekologiczny" w dn. 25-26.04.2019 roku Stare Jabłonki. - Zarząd podjął uchwałę o 

oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR. 

 Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podjął uchwałę o oddelegowaniu przedstawicieli W-

MIR do prac w następujących Zespołach Prezydenckich: Zespół Gospodarki wodą, zasobami i 

glebą - Pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR- Zespół Wysokiej jakości żywności - Pani 

Zofia Stankiewicz Członek Zarządu W-MIR. 

 W związku z pismem KRIR Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na 

konferencję „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej Państwa”  

 Zarząd W-MIR zapoznał się z projektem ustawy o minimalnej odległości dla planowanego 

przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie wiąże się z ryzykiem powstania 

uciążliwości zapachowej i postanowił w całości negatywnie zaopiniować zaproponowany projekt 

ustawy. 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie 

 zakupu oferty reklamowej w TVP S.A Oddział Olsztyn w kwocie nieprzekraczającej 8600 zł brutto, 

 zwrotu kosztów za sporządzenie spisu uprawnionych do głosowania i upoważnieniu Pani Jolanty 

Mackiewicz - Dyrektor Biura do podpisywania porozumień. 

 rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim na pokrycie kosztów 

zamieszczenia ogłoszenia o szkoleniu na portalu e-Lubawa w kwocie 100 zł brutto, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim,   

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim,    

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim,   

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim,    

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim,    

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim,    

 organizacji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na sukces” – w dniu 

06.04.2019 r. i upoważnienia do podpisania porozumienia dla Pani Jolanty Mackiewicz- Dyrektor 

biura oraz przyznania kwoty 3535 zł na pokrycie kosztów nagród, 

 pokrycia kosztów zakupu medali pamiątkowych do kwoty 12200 zł brutto, 

 w sprawie druku artykułu w Pulsie Regionu – 1230 zł brutto, 

 organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w dniu 08.04.2019 r. w Olsztynie, 

 zamówienia klimatyzacji do biura W-MIR w kwocie do 64000 zł brutto, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu za udział w pogrzebie Członka Zarządu II 

kadencji w dniu 14.03.2019 r. w Giżycku i w sprawie pokrycia kosztów kondolencji i wiązanki w 

kwocie 406, 46 zł brutto. 

 zwrotu kosztów podróży dla Pana Jerzego Salitry za udział w XII Walnym Zgromadzeniu W-MIR w 

dniu 29.03.2019 r. 

 zwrotu kosztów podróży na szkolenia członkom izby rolniczej zgłoszonym do udziału w pracach 

komisji powiatowych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi 

 zmiany uchwały w sprawie oddelegowania przedstawicieli W-MIR do udziału w pracach komisji 

powiatowych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji 



rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Do 

prac komisji oddelegowano Panią Alinę Lipowską z gm. Gietrzwałd. 

 współorganizacji konkursu "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś"i przeznaczeniu na ten cel 

kwoty 5000 zł brutto. 

 zgłoszenia Pana Tomasza Gursztyna – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  w powiecie 

braniewskim do składu Wojewódzkiego Zespołu PDO na następną 5-letnią kadencję 

 przygotowaniu stoiska na XI Wiosennych Targach Ogrodniczych "Pamiętajcie o ogrodach" w dn. 

27-28.04.19 w Olsztynie, 

 współorganizacji VII Święta Wieprzowiny i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł brutto, 

  pokrycia składki członkowskiej w kwocie 40 zł brutto w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski 

LGD, 

 zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu za udział w otwarciu pracowni 

weterynaryjnej w dn. 19.03.2019 w Karolewie oraz pokrycia kosztów zakupu wiązanki 

okolicznościowej w kwocie 55 zł brutto, 

 zwrotu kosztów podróży dla Jana Heichela - Prezesa WMIR oraz Romualda Tańskiego Wiceprezesa 

W-MIR za udział w dniu 20.03.2019 r. oraz  Zofii Stankiewicz i Krzysztofowi Wiśniewskiemu 

Członkom Zarządu za udział w dniu 21.03.2019 r.  w konferencji pt. "Perspektywy dla 

mieszkańców obszarów wiejskich" dn. 20.03.2019 r. w Olsztynie, 

 zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz Członkowi Zarządu za udział w uroczystym 

otwarciu nowej siedziby Sekcji Zamiejscowej KOWR OT Olsztyn w Bartoszycach oraz pokrycia 

kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 150 zł brutto, 

 zwrotu kosztów podróży Romualdowi Tańskiemu, Bogdanowi Danielukowi i Piotrowi 

Miecznikowskiemu za udział w spotkaniu informacyjnym w Tylicach w dniu 25.03.2019 r., 

 oddelegowania Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na konferencję "Kształtowanie oferty 

turystycznej Regionu Warmii i Mazur" w dn. 11 kwietnia 2019 r. w Olsztynie, 

 oddelegowania Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na uroczyste zakończenie eliminacji 

okręgowych XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie w dniu 

12.04.2019 na UWM w Olsztynie, 

 oddelegowania  i upoważnienia Pani Urszuli Gajewskiej do udziału w Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczo-wyborcze członków W-MROT w dniu 16.04.2019 roku w Olsztynie, 

 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na konferencję "Żywność 

wysokiej jakości-produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny" w dn. 25-26.04.2019 roku Stare 

Jabłonki, 

  oddelegowania przedstawicieli W-MIR do prac w Zespołach Prezydenckich: Zespół Gospodarki 

wodą, zasobami i glebą - Pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR- Zespół Wysokiej jakości 

żywności - Pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu  W-MIR. 

 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na konferencję „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i 

realizacji polityki rolnej Państwa”  

   Jan Heichel 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

       Izby Rolniczej          

                                                        Protokołowała: 

        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 


