
Protokół nr 7/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 z dnia 04 czerwca  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, Robert Nowacki - Członek Zarządu, Mirosław Borowski – Delegat do KRIR 

oraz Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura. 

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. Organizacja III Walnego Zgromadzenia W-MIR 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono organizację III Walnego 

Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Pani dyrektor biura W-MIR  

poinformowała Zarząd Izby o zasadach, które muszą obowiązywać podczas trwania 

posiedzenia. Ustalono termin posiedzenia na 26.06.2020 r. z zachowaniem wszystkich zasad 

sanitarnych. Ponadto ustalono tematykę  i miejsce posiedzenia. 

Ad. 2 W dalszej części Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z KRIR. 

- Propozycja wyboru oferty do realizacji audycji z funduszu promocji. –Zarząd zapoznał się  

z pismem, postanowiono w związku z sytuacją epidemiologiczną wstrzymać się z realizacją 

spotów, pozostać przy aktualnych projektach i podjąć decyzję w późniejszym terminie. 

- Pismo w sprawie działów specjalnych i tarczy antykryzysowej. - Zarząd zapoznał się  

z pismem. 

- Pismo skierowane na wniosek W-MIR do premiera w sprawie tarczy antykryzysowej. –  

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Odpowiedź na wystąpienie KRIR i KRD-IG w sprawie pomocy dla rolników w związku  

z COVID.- Zarząd zapoznał się z wystąpieniem. 

- Odpowiedź MRIRW na stanowisko Zarządu KRIR dotyczące podjęcia koniecznych działań 

dla rolników w związku z epidemią COVUD-19.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Odpowiedź MRiRW na pismo w sprawie umożliwienia wcześniejszego koszenia łąk ze 

względu na suszę (odpowiedź na pismo W-MIR).- Zarząd zapoznał się z pismem, odpowiedź 

postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

- Odpowiedź MRiRW na ponowne wystąpienie Zarządu KRIR o zwiększenie puli środków na 

dopłaty do ubezpieczenia upraw.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Pismo skierowane do MRiRW w sprawie uregulowania terminów składania wniosków w 

działaniu „Dobrostan krów mamek”.- Zarząd zapoznał się z pismem. 



- Pismo z prośbą o opinię w  sprawie kontroli NIK dotyczącej postępowania 

antymonopolowego i przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę 

kontraktową.- Zarząd zapoznał się z pismem. Po zebraniu danych zostanie przygotowana 

opinia. 

Ad3.  W kolejnym punkcie omówiono sprawy bieżące             

- Przyjęto protokół nr 6 z dnia 15.05.2020 r.    

- Na posiedzenie przybył rolnik, który poprosił Zarząd W-MIR o wsparcie w związku z zajęciem 

przez komornika środków pochodzących z dopłat bezpośrednich, co uniemożliwia spłatę innych 

zobowiązań. Po wysłuchaniu rolnika postanowiono wystosować pismo do Ministra 

Sprawiedliwości. 

- Zapoznano się z informacją o udziale Prezesa i Wiceprezesa W-MIR w posiedzeniach 

organów Izby:25 maja - pan Romuald Tański Wiceprezes W-MIR uczestniczył w posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej w Olsztynie, 27 maja - pan Jan Heichel Prezes W-MIR wziął udział w 

posiedzeniu Komisji Budżetowej W-MIR w Olsztynie. 

 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Łączy Nas 

Kanał Elbląski LGD w kwocie 40 zł za rok. 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycie kosztów podróży dla pana Jana Heichela Prezesa W-

MIR za udział w spotkaniu z przedstawicielami KOWR OT Olsztyn w sprawie restrukturyzacji 

Gospodarstwa Rolnego Dobrol w dn. 20.05.2020 w Olsztynie. 

- Rolnicy z gminy Kozłowo - prośba o interwencję w sprawie usunięcia rodzin bobrów.- Zarząd 

zapoznał się z pismem, postanowiono wystąpić z pismem w sprawie odłowu rodzin bobrowych. 

-IMiGW – Państwowy Instytut Badawczy- informacja dot. udostepnienia danych opadowych 

ze stacji Żytkiejmy, Gołdap, Żabin, Banie Mazurskie.- Zarząd zapoznał się z informacją, w 

związku z wysokimi kosztami za udostępnienie  danych opadowych odstąpiono od realizacji 

pisma. 

- KOWR - wytyczne Dyrektora Generalnego dotyczące nietrwałego rozdysponowania gruntów 

nierolnych i o mieszanym przeznaczeniu (odpowiedź na pismo W-MIR L.dz.139/01/2020-

KOWR).- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Rolnik powiat mrągowski- prośba o wyjaśnienie decyzji z ARiMR.- Zarząd zapoznał się z 

pismem, postanowiono przygotować zapytanie do biura powiatowego ARiMR w Mrągowie. 

- TUW- informacja o przejściu na emeryturę Pani dyrektor Wiesławy Sokołowskiej oraz o 

zmianie na stanowisku dyrektora.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

- Zawiadomienie o niespełnieniu warunków wyboru operacji w ramach Planu działania KSOW 

na lata 2014-2020 operacji pn. „Wyspa inspiracji”. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

- Koło Łowieckie Wrzos- do wiadomości pismo skierowane do rolnika z gminy Bisztynek.- 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Rolnik - e-mail dotyczący sytuacji w związku z ASF Zarząd zapoznał się z pismem. 

Postanowił wystosować do rolnika zapytanie, w jakiej kwestii oczekuje wsparcia od Zarządu 

W-MIR. 



-Urząd Marszałkowski- odpowiedź na pismo WMIR w sprawie projektów na realizację 

mikrobiogazowni rolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono przesłać 

wnioskodawcom. 

- TVP 3- Pismo w sprawie wznowienia emisji Rolniczego Raportu i  podpisanie aneksu do 

umowy.- Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej realizacji Rolniczego 

Raportu. 

- Informacja o odwołaniu eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych.- Zarząd zapoznał się z informacją. 

- Zaproszenie na Dni otwarte w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie. – 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, informacja została umieszczona na stronie internetowej 

W-MIR. 

- Pan Marek  Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR uczestniczył w dniu 4 czerwca 2020 roku  

w spotkaniu w Nadleśnictwie Wichrowo na temat szacowań strat łowieckich u rolnika z terenu 

gminy Lubomino. Pan Marek Kuźniewski przekazał informacje, że podczas spotkania próbował 

wypracować porozumienie pomiędzy rolnikiem i Lasami Państwowymi, jednakże Nadleśniczy 

„nie czuje się stroną w sporze” i twierdzi, iż nie jest w jego kompetencji/interesie zmiana 

rzeczoznawcy, o którą występuje rolnik. Nadleśniczy uważa, że nie ma podstaw aby wystąpić 

do wynajmowanego Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa 

Oddziału w Olsztynie o zmianę biegłego i odsunięcie od szacowań. Po wysłuchaniu informacji 

Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do SITR o zmianę rzeczoznawcy. 

 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

- pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w kwocie 

40 zł- za rok. 

- pokrycia kosztów podróży dla pana Jana Heichela Prezesa W-MIR za udział w spotkaniu z 

przedstawicielami KOWR OT Olsztyn w sprawie restrukturyzacji Gospodarstwa Rolnego 

Dobrol w dn. 20.05.2020 w Olsztynie. 

- zmiany uchwały Nr 29/2019 Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie 

współpracy z Telewizją Polską S.A z przy produkcji i emisji audycji telewizyjnej „ Rolniczy 

Raport” 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

 

 


