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Protokół nr 4/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych i Komisji 

z dnia 31 marca  2020 roku 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Jerzy Salitra - Członek Zarządu W-MIR oraz 

Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura, natomiast w sposób zdalny w posiedzeniu uczestniczyli Robert 

Nowacki - Członek Zarządu W-MIR i Mirosław Borowski – Delegat do KRIR. 

 

 

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

trwało do godz. 14.00 

 

Obradowano według następującego porządku obrad: 

1. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych i Komisji. 

2. Gospodarka łowiecka. 

3. Pisma z Krajowej rady Izb Rolniczych 

4. Sprawy bieżące. 

 

.  

 

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

Powiatowych W-MIR i komisji: 

- Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim wnioskuje do 

Zarządu W-MIR o pilne skierowanie pisma w sprawie odwołania naborów wniosków w ramach działań 

PROW 2014 -2020 r. 

W dniu wczorajszym tj. 16 marca 2020 na stronie ARiMR pojawiła się informacja o naborach wniosków w 

ramach działań PROW 2014 - 2020. Uruchomione zostało m.in. poddziałanie 4.1.3 -Modernizacja 

gospodarstw rolnych - obszar D - którego nabór odbędzie się w dniach 31 marca - 29 maja 2020 r.  

Kierownictwo ARiMR zabroniło pracownikom kontaktowania się z rolnikami w sposób bezpośredni 

informując jednocześnie, iż dokumenty należy składać jedynie do urn lub wysyłać pocztą. Dokument 

wymagający potwierdzenia "za zgodność z oryginałem" musi odleżeć w urnie 48 godzin. Rolnik zdaniem 

ARiMR może kontaktować się ze wszystkimi, tylko nie z pracownikami ARiMR, bowiem w komunikatach 

oficjalnych jako odpowiednie osoby do kontaktu wskazuje się np. doradców. Jeżeli ARiMR ogranicza 

kontakt z rolnikami, to ten zakaz powinien dotyczyć wszystkich w tym służby doradcze i inne podmioty.  

Na ww. działanie rolnicy czekają kilka lat, w związku z czym należy się spodziewać, że zainteresowanie 

będzie ogromne. Należy również wyraźnie nadmienić, iż nie ma możliwości przygotowania pełnej 

dokumentacji aplikacyjnej bez udziału bezpośredniego oraz kontaktu z osobami zaangażowanymi w 

sprawę (rolnik, sprzedawca, lekarz weterynarii, projektant, kosztorysant, podmiot doradczy, pracownik 

ARiMR, urzędnik). 

W związku z koniecznością ograniczenia kontaktów osób do minimum dalece nieodpowiedzialnym jest w 

takim okresie ogłoszenie tego typu naboru wniosków. Mając powyższe na uwadze należy niezwłocznie 

wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa ARiMR o natychmiastowe odwołanie ww. 

naborów wniosków. – Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej wystąpił w tej sprawie do Ministra 

Rolnictwa w dniu 18.03.2020 r, w dn. 24.03.20 wpłynęła odpowiedź na pismo. 
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- Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim na wniosek Pana 

Piotra Drozda, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o poparcie w zmianie ustawodawstwa odnośnie 

problemów z opakowaniami plastikowymi. Rolnicy często zgłaszają problem z odbiorem opakowań 

plastikowych po olejach, środkach myjących, rolkach po foliach itp. które powinny być wykorzystywane 

wielokrotnie. Bardzo proszę o podjęcie stosownych działań, które mogą mieć znaczący wpływ na 

ograniczenie ilości odpadów. Przyniesie to wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców naszej 

planety.- Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

- Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim na wniosek Pana 

Kazimierza Wróblewskiego, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o poparcie w zmianie ustawodawstwa 

odnośnie art.193 Kodeksu Karnego. W kodeksie znajduje się określenie „terenu ogrodzonego”, które 

powinno być zmienione na własność (posiadanie/dzierżawa). – Zarząd postanowił przygotować 

wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości. 

- Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim na wniosek Pana 

Marka Kuźniewskiego zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o wystąpienie o zmianę rejonizacji Placówek 

Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z podziałem administracyjnym. 

Poszczególne Placówki KRUS powinny obejmować swoim działaniem teren danego powiatu (jedna 

placówka w jednym powiecie). – Zarząd postanowił wystosować pismo do Prezesa KRUS. 

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

uchwały w sprawie przekazania kwoty 500 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

wynajęcie sali i pokrycie kosztów w związku z organizacją posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR  

w Braniewie w dniu 11.03.2020r. – Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie braniewskim. 

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

uchwały w sprawie przekazania kwoty 500 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

zakup dwóch pamiątkowych statuetek dla Pani Barbary Kociędy i Pani Teresy Frygi – pracowników PZDR 

w Braniewie za wieloletnią współpracę z rolnikami powiatu braniewskiego, które będą wręczone w dniu 

11.03.2020r. w Braniewie. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR 

w powiecie braniewskim. 

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

działań mających na celu przeniesienie Oddziału Terenowego KRUS z siedzibą w Ostródzie do nowej 

siedziby należącej do OT KOWR w Olsztynie Sekcja Zamiejscowa w Grabinie – Zarząd wystosował pismo 

do KRUS w Olsztynie (L.dz. 778/03/2020-WZrp) 

 

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

do Zarządu W-MIR o zaproszenie gości: 

-  Pana Posła Jerzego Wojciecha Małeckiego, 

-  Panią Poseł Urszulę Pasławską, 

- Zastępcę Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Pana Łukasza 

Bartkowskiego na wspólne posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów ełckiego, gołdapskiego  

i oleckiego, które odbędzie się w Gołdapi w dniu 2 marca 2020 roku o godzinie 10:00. – Zgodnie z 

przesłanym wnioskiem zaproszenia zostały przesłane dla w/w gości. 
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- Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt za „…zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej 

albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje 

odszkodowanie ze środków budżetu państwa…”. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim 

wnioskuje o wystosowanie pisma do Ministra Finansów w kwestii zabezpieczenia odpowiedniej ilości 

środków w rezerwie celowej na zwalczanie chorób zakaźnych. Ponadto zasadnym byłoby w sytuacjach 

nadzwyczajnych zastosowanie skróconego okresu   procesu administracyjnego wydania decyzji 

przyznającej odszkodowanie, celem przyspieszenia wypłaty odszkodowania. Niewątpliwie zachowanie 

płynności finansowej  w gospodarstwie w sytuacji wystąpienia ogniska choroby zakaźnej jest 

nieodzownym elementem uniknięcia wielu problemów finansowych w  konsekwencji nawet samego 

bankructwa gospodarstwa, ponieważ każdy dzień zwłoki to pogłębiająca się strata. Zdaniem Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim należy zatem dokonać wszelkiego rodzaju działań 

przyczyniających się do zapewnienia odpowiedniej puli środków finansowych w budżecie państwa, celem 

sprawnego przepływu odszkodowań w sytuacjach wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich.- 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono wystosować w sprawie pismo do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

 

- Pismo rolnika dotyczące działania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z powiatu 

kętrzyńskiego. – Zarząd zapoznał się z pismem, wystosował odpowiedź w sprawie. 

- ARiMR – pismo dotyczące organizacji spotkania z rolnikami nt bieżącej sytuacji w dniu 02.03.2020 r  

w Markusach – uczestniczyli: Pan Roman Puchalski Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie elbląskim oraz Członkowie Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego: Pan Zbigniew Jas, 

Pan Mariusz Abramowski, Pan  Krzysztof Lazur; - Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży członkom 

Rady Powiatowej W-MIR uczestniczącym w spotkaniu w dniu 02.03.2020 r. 

 

Zarząd zapoznał się z planowanymi posiedzenia Rad Powiatowych: 

- 02.03.2020 r. – zaproszenie na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z powiatów ełckiego, 

gołdapskiego i oleckiego w Gołdapi – uczestniczył Jan Heichel Prezes W-MIR; 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie omówiono pisma otrzymane w sprawie gospodarki łowieckiej 

- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - odmowna decyzja na odstrzał 2 dziko występujących 

osobników wilka wyrządzających szkody na terenie gminy Górowo Iławeckie. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - odpowiedź na pismo w sprawie 

odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody powodowane przez bobry w urządzeniach melioracyjnych tj. 

rowy i drenaże oraz zasady zgłaszania takich szkód. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Polski Związek Łowiecki - prośba o oddelegowanie przedstawiciela W-MIR do pracy  

w interdyscyplinarnym zespole ds. zwalczania ASF powołanym przy okręgu PZŁ w Suwałkach  – Podjęto 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Krzysztofa Kazanieckiego Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie gołdapskim do pracy w Zespole przy PZŁ w Suwałkach, Pana Jerzego Salitrę - Członka 

Zarządu do Pracy w Zespole przy PZŁ w Elblągu i Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR do pracy w 

zespole przy PZŁ w Olsztynie. 
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- Koło Łowieckie „Grunwald” Ostróda z/s w Jagodzinach - informacja o czasowym zawieszeniu 

szacowania szkód łowieckich – Zarząd W-MIR wystosował pisma w tej sprawie do Łowczego Okręgowego 

Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie Romualda Amborskiego (819/03/2020-ZZ) oraz Prezesa 

Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza o pilne wystąpienie do Ministra środowiska w sprawie 

wypracowania procedur zarówno zakresie szacowania szkód łowieckich jak i prowadzenia gospodarki 

łowieckiej (L.dz. 831/03/2020-RR; Ponadto postanowiono przygotować i umieścić na stronie internetowej 

W-MIR apel do rolników o dokumentowanie szkód łowieckich zanim zostaną ogłoszone wytyczne i 

procedury. 

- Pismo rolnika z gm. Bartoszyce – do wiadomości W-MIR – wystąpienie do Nadleśnictwa Bartoszyce o 

udostępnienie informacji publicznej w zakresie zatwierdzonego Rocznego Planu Łowieckiego dla obwodu 

łowieckiego nr 72. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

- Nadleśnictwo Jamy – informacja dotycząca liczebności łosia. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

- Pismo rolników z powiatu oleckiego – w sprawie zmiany granicy obwodu łowieckiego nr 58 i 90.  – 

Zarząd W-MIR wystąpił w tej sprawie do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa 

Marka Brzezina (L.dz. 654/03/2020-SW). 

- Urząd Marszałkowski - Prośba o wydanie opinii zasadności włączenia do uchwały innych ziemiopłodów, 

które są uprawiane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz ewentualne wskazanie 

właściwych terminów zakończenia okresów zbioru. – Zarząd W-MIR wystosował odpowiedź w sprawie 

(L.dz. 791/03/2020-SW). Zarekomendowano termin zakończenia zbiorów dla celów zachowania uprawnień 

za szkody łowieckie w następujących terminach: Rzepik- 20.09, proso- 30.09, len -30.09 

- Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR zaapelował, aby na przyszły rok opracować procedury, 

które pozwolą na rzetelne opiniowanie planów łowieckich. 

 

Ad. 3 w Kolejnym punkcie porządku obrad omówiono Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

 Realizacja wniosków zgłoszonych przez wojewódzkie IR: 

*) Warmińsko-Mazurskiej IR o włączenie uprawy gryki do systemu monitoringu suszy. - Zarząd zapoznał 

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

*) Świętokrzyskiej IR o łączenie działek na wniosek rolnika oraz przekazanie rybactwa śródlądowego do 

Ministra Rolnictwa.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

*) Podkarpackiej IR o przepisy określające procedurę postepowania przez komorników w przypadku 

licytacji; 

 Odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie przekazania wypracowanych wniosków z prac zespołów 

działających w ramach Porozumienia Rolniczego. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź MRiRW na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie przedłużenia 

naborów na działania inwestycyjne ARiMR. - Zarząd zapoznał się z pismem. Odpowiedź  

postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

 Odpowiedź MRiRW na stanowisko Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie umowy z 

Mercosurem.  - Zarząd zapoznał się z pismem. W związku z tym, że pismo jest odpowiedzią na wniosek 

II Walnego Zgromadzenia W-MIR zostało ono przesłane e-mailem Członkom Walnego Zgromadzenia 

 Wystąpienie KRIR w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. – Zarząd zapoznał się z 

wystąpieniem. 

 Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju w sprawie przechowywania gnojowicy i obornika - 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przekazała odpowiedź do KRIR w tej sprawie (L.dz. 722/03/2019-

IRK).- Zarząd zapoznał się z pismem. 
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 Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 wniosek w sprawie zmiany zasad szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Wniosek o wydanie opinii w sprawie  

a)      projektu diagnozy oraz projektu analiz SWOT. 

b)      projektu listy potrzeb sektora rolnego i obszarów wiejskich. 

 Zarząd wystosował uwagi w sprawie WPR na lata 2021-2027 do w/w projektu; 

 

Ad.4 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu nr  2 z dnia 13-14 luty 2020 i nr 3 z dnia 20.02.2020 r. 

 Zarząd zapoznał się z opinią prawną w sprawie odwołania Walnego Zgromadzenia w związku  

z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju. 

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji transportu zbiorowego na wyjazd na Agro Show w dniach 

8-9.02.2020 roku w łącznej kwocie 7.067,40 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wyjazdowego posiedzenia Zarządów 4 izb w dn.  

13-14.02.2020 roku, koszt organizacji wyniósł 9580,28 zł z czego koszt W-MIR - 2.965,28 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych W-MIR i Komisji w dniu 20.02.2020 roku w łącznej kwocie 610 zł, z czego 340,00  zł 

to wpłaty uczestników i 270,00  koszt W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 119/2020 w sprawie  pokrycia kosztów zakupu Roll-

upów, całkowity koszt zakupu wyniósł 1985,84 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wymiany oświetlenia OT Biura w Olecku w kwocie 

1.476 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej w 

związku z organizacją III Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie 488,31 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży w dniu 25.03.2020 roku do Olsztyna dla pana 

Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu W-MIR za udzielenie wywiadu dla TV Kopernik nt 

aktualnej sytuacji rolników w dobie epidemii COVID-19. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży w dn. 10.03.2020 r. do Olsztyna dla członków 

Komisji ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panu 

Robertowi Nowackiemu, panu Krzysztofowi Kazanieckiemu, panu Piotrowi Miecznikowskiemu za 

udział w spotkaniu z profesorem Kazimierzem Grabowskim z UWM w sprawie protokołu 

suszowego.  

 Podjęto uchwałę w sprawie  wydania Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (usługa 

polegająca na wykonaniu składu, łamania i druku wraz z kolportażem 12 numerów (miesięcznik) 

Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej) w kwocie 39513,60 zł/ 12 numerów. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zamówienia rocznej prenumeraty TOP AGRAR w 

kwocie 189 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów kondolencji Panu B. Zielińskiego z powodu śmierci 

syna w kwocie 170,97 zł oraz Panu M. Sarnowskiemu z powodu śmierci ojca w kwocie 181,13 zł. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – pismo w sprawie przeprowadzenia szkoleń dla 

członków komisji szacujących szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem niekorzystnych 
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zjawisk atmosferycznych wg terminarza. – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla 

Członków Rad Powiatowych W-MIR uczestniczących w szkoleniach.  

 Laboratorium Analiz Mleka LAB-MLEK Spółka z o.o. w likwidacji – propozycje cenowe 

sprzedaży  oraz bieżąca informacja z przebiegu likwidacji Laboratorium Analiz Mleka „LAB-

MLEK” Sp. z o.o. w likwidacji w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z propozycją, postanowił, że w 

tej chwili trzeba zastanowić się nad korzystnymi rozwiązaniami dotyczącymi sprzedaży i na razie 

wstrzymać się od podejmowania decyzji o obniżeniu ceny. 

 MRiRW – odpowiedź na pismo W-MIR w sprawie propozycji zmiany przepisów o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Dolnośląska Izba Rolnicza – do wiadomości W-MIR – wystąpienie do KRIR dotyczące oceny 

działalności Rad Społecznych działających przy Dyrektorach Oddziałów KOWR. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Dolnośląska Izba Rolnicza – do wiadomości W-MIR - stanowisko w sprawie gospodarowania 

nieruchomościami rolnymi przez KOWR, podjęte na Walnym Zgromadzeniu DIR w dniu 

25.02.2020r. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo rolnika z powiatu ełckiego – do wiadomości W-MIR – wystąpienie do KOWR z prośbą 

 o wyjaśnienie dlaczego wydzielono działki pod rekreację z gruntów rolnych o pow. 160ha 

położonych w obr Grabnik, gm. Stare Juchy przejętych od byłego dzierżawcy. - Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

 KOWR – do wiadomości W-MIR – odpowiedź na wniosek rolnika z gm. Olecko w sprawie 

skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu dotyczącego nieruchomości rolnej położonej w 

miejscowościach Markowskie i Urbanki w gm. Olecko. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR – odpowiedź w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy rolników z gm. Lidzbark 

Warmiński dotyczącej nieruchomości niezabudowanej położonej w gm. Lidzbark Warmiński. - 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odpowiedź na wystąpienie W-

MIR w sprawie ilości złożonych wniosków na dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wojewódzki Urząd Pracy – protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z dn. 

26.02.2020 roku w Olsztynie – w posiedzeniu uczestniczył pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu 

W-MIR. Zarząd zapoznał się z protokołem. 

 Kancelaria Sejmiku Województwa - informacja w sprawie XV sesji Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, która odbędzie się w dniu 31.03.2020 roku bez udziału publiczności i 

mediów. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza – do wiadomości W-MIR – pismo kierowane do Prezesa KRIR 

Wiktora Szmulewicza dotyczące tłumaczenia konsultacji publicznych inicjatywy "Od pola do 

stołu".- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Komitet Okręgowy w Olsztynie - prośba o współorganizację i ufundowania nagród podczas XLIV 

edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która odbędzie się w dniu 17.04.2020 r na 

UWM w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono zająć się sprawą w późniejszym 

terminie. 

 Puls Regionu - zaproszenie do włączenia się do ekologicznego konkursu EKO-SOŁECTWO 2020 

oraz prośba o pomoc finansową na zakup nagród dla sołtysów. – Podjęto uchwałę w sprawie 
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współorganizacji ekologicznego konkursu EKO-SOŁECTWO 2020 oraz o przeznaczeniu kwoty 

1000 zł na zakup nagród. 

 Polskie Towarzystwo Zootechniczne Koło w Olsztynie - prośba o objęcie patronatem honorowym 

LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie, który odbędzie 

się w dn. 16-18.09.2020 roku w Olsztynie pod hasłem "Perspektywy i zagrożenia w hodowli i 

użytkowaniu zwierząt". – Zarząd podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym 

LXXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie. Postanowiono 

przygotować pismo z zapytaniem o oczekiwane wsparcie W-MIR. 

 Gmina Racławice - prośba o wydelegowanie jednego przedstawiciela do konkursu o tytuł Chłopa 

Roku 2020 w Racławicach, który odbędzie się w dniu 26.04.2020 roku. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 

sprawozdanie z realizacji zadań w 2019 roku.-Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. 

 Do wiadomości pismo rolnika skierowane do Zarządu Województwa w sprawie rozliczenia 

projektu pn. Mikrobiogaz. – Zarząd zapoznał z pismem. 

 

 W-M Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie – zaproszenie na konferencję dotyczącą aktualnych 

informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia z PROW na lata 2014-2020 z 

uwzględnieniem harmonogramu naborów wniosków w dniu 24.02.2020 roku w Olsztynie. – Zarząd 

podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR i Pana 

Jerzego Salitry –Członka Zarządu W-MIR. 

 Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu W-MIR przedstawił problem rolników dotyczący wezwań 

otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W obecnej sytuacji, gdy 

wszystkie urzędy pracują w trybie ograniczonym, nie zawsze możliwe jest dotrzymanie terminów 

administracyjnych. W związku z tym postanowiono wystosować pismo w sprawie wydłużenia tych 

terminów, aby rolnicy mogli wywiązać się z zobowiązań. 

 Pani Elżbieta Nalewajko- księgowa W-MIR przedstawiła Zarządowi sprawozdanie finansowe 

obejmujące  rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019. Sprawozdanie finansowe sporządzone 

zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności Izby. Kierunki działania 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz budżet Izby na poszczególne lata działalności są 

zatwierdzane na Walnym Zgromadzeniu. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na 

podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją 

przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania postanowieniami 

uchwały nr 528/2014 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wprowadzonej z dniem 

01.01.2015 r. (z póź. zm.): Księgowa biura W-MIR przedstawiła sprawozdanie z wykonania 

budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za rok 2019.Według planu budżetu na rok 2019 

dochody Izby kształtowały się na 2 643 057 zł, natomiast rzeczywiste dochody wyniosły 2 809 941, 

66 zł, co wynosi 106,31 % wykonania. Zaplanowane na rok 2019 koszty wynosiły 2 912 435 zł, 

natomiast w rzeczywistości w roku 2019 poniesiono koszty w wysokości 2 844 375, 27 zł, co stanowi 

97,66 % wykonania. Nadwyżka z lat poprzednich  na 01.01.2019 r. wynosiła 17 71 171,97 zł.  

Rezerwa finansowa na koniec roku 2019 wyniosła  1 736 738,36 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej za rok 2020 w kwocie 100 zł w 

Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i Pasłęki. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej za rok 2020 w kwocie 10 zł w Związku 

Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki. 

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie; 
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 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim 

 Zwrotu kosztów podróży Panu Romanowi Puchalskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-

MIR w powiecie elbląskim oraz Członkom Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego: Panu 

Zbigniewowi Jas, Panu Mariuszowi Abramowskiemu, Panu Krzysztofowi Lazur uczestniczącym w 

spotkaniu w dniu 02.03.2020 r. nt bieżącej sytuacji w dniu 02.03.2020 r  

w Markusach. 

 Oddelegowania Pana Krzysztofa Kazanieckiego -  Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie gołdapskim do pracy w interdyscyplinarnym zespole ds. zwalczania ASF przy PZ  

w Suwałkach, Pana Jerzego Salitrę- Członka Zarządu do Pracy w interdyscyplinarnym zespole ds. 

zwalczania ASF przy PZŁ w Elblągu i Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR do pracy  

w interdyscyplinarnym zespole ds. zwalczania ASF przy PZŁ w Olsztynie. 

 Pokrycia kosztów organizacji transportu zbiorowego na wyjazd na Agro Show w dniach 8-

9.02.2020 roku w łącznej kwocie 7.067,40 zł; 

 Pokrycia kosztów wyjazdowego posiedzenia Zarządów 4 izb w dn. 13-14.02.2020 roku, koszty 

całkowite wynosiły 9580, 28 zł , z czego 2.965,28 zł  to koszt W-MIR. 

 Pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR i Komisji w 

dniu 20.02.2020 roku w łącznej kwocie 610,00 zł, z czego koszt W-MIR 270,00 zł 

 W sprawie zmiany uchwały nr 119/2020  w sprawie pokrycia kosztów zakupu Roll-upów z logo W-

MIR 

 Pokrycia kosztów wymiany oświetlenia OT Biura w Olecku w kwocie 1.476 zł 

 Pokrycia kosztów zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej w związku z organizacją 

Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie 488,31 zł 

 Zwrotu kosztów podróży dla pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu W-MIR za udzielenie 

wywiadu dla TV Kopernik nt aktualnej sytuacji rolników w dobie epidemii COVID-19 w dniu 

25.03.2020 roku do Olsztyna 

 Zwrotu kosztów podróży dla członków Komisji ds. monitorowania strat spowodowanych 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panu Robertowi Nowackiemu, panu Krzysztofowi 

Kazanieckiemu, panu Piotrowi Miecznikowskiemu za udział w spotkaniu z prof. Kazimierzem 

Grabowskim z UWM w sprawie protokołu suszowego w dn. 10.03.2020 r. do Olsztyna 

 Wydania Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 Pokrycia  kosztów zamówienia rocznej prenumeraty TOP AGRAR w kwocie 189 zł 

 Pokrycia kosztów kondolencji Panu B. Zielińskiego – Członkowi Rady Powiatowej W-MIR  

w powiecie oleckim z powodu śmierci syna w kwocie 170,97 zł oraz Panu M.Sarnowskiemu – 

Delegatowi W-MIR na Walne Zgromadzenie z powiatu działdowskiego z powodu śmierci ojca w 

kwocie 181,13 zł. 

 Zwrotu kosztów podróży dla Członków Rad Powiatowych W-MIR uczestniczących w szkoleniach 

dla członków komisji szacujących szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych wg terminarza.  

 Współorganizacji ekologicznego konkursu EKO-SOŁECTWO 2020 oraz o przeznaczeniu kwoty 

1000 zł na zakup nagród. 

 Zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR i Pana Jerzego Salitry- Członka 

Zarządu W-MIR za udział w konferencji dotyczącej aktualnych informacji dotyczącej możliwości 

uzyskania wsparcia z PROW na lata 2014-2020 z uwzględnieniem harmonogramu naborów 

wniosków w dniu 24.02.2020 roku w Olsztynie 
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 Objęcia patronatem LXXXV Zjazdu Naukowo Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Olsztynie 

 Pokrycia składki członkowskiej za rok 2020 w kwocie 100 zł w Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i 

Pasłęki. 

 Pokrycia składki członkowskiej za rok 2020 w kwocie 10 zł w Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy 

i Pasłęki. 

 

 

 

 

 

 

Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                       Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

              

 

 


