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Protokół nr 8/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 z dnia 09 lipca 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. 15.30 

 

Obradowano według następującego porządku obrad: 

1. Sprawa rolnika z powiatu nowomiejskiego 

2. Podsumowanie III Walnego Zgromadzenia W-MIR 

3. Pisma i wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji 

4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych 

5. Sprawy bieżące 

 

 

Ad 1. W związku z pismem rolnika z powiatu nowomiejskiego w sprawie konfliktu z Gminną 

Spółką Wodną „ Górna Osa” i zarzutami skierowanymi do Zarządu Izby o bierność w sprawie, 

Zarząd W-MIR postanowił zaprosić rolnika na posiedzenie Zarządu w celu wyjaśnienia sprawy.  

W spotkaniu uczestniczył radca prawny W-MIR – Pani Karolina Niedzielska.  Po wysłuchaniu 

rolnika Zarząd W-MIR poinformował rolnika o wyczerpaniu możliwości pomocy prawnej 

przez Izbę Rolniczą  oraz o ewentualnej możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej. Pani 

Karolina Niedzielska poinformowała rolnika, że ma prawo wystąpić z wnioskiem poprzez 

Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Ten punkt za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu został nagrany, zabezpieczony zapis 

znajduje się w biurze W-MIR w Olsztynie i stanowi integralną część protokołu. 

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi w sprawie od Posłów na Sejm RP: Pani 

Iwony Arent, Pani Anny Wasilewskiej i Pana Zbigniewa Babalskiego oraz pismem 

otrzymanym z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Zarząd W-MIR postanowił przygotować pismo wyjaśniające sprawę i przesłać je do ww.  

Ad 2. W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z III Walnego 

Zgromadzenia W-MIR w dniu 26 czerwca 2020 roku: 

1. Wystąpić do Głównego Lekarza Weterynarii o interpretację Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań 

weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji pochodzenia 

zwierzęcego w rzeźniach małej zdolności produkcyjnej, na terenie gospodarstw.  

Wnioskodawcy: Krzysztof Wiśniewski, Krzysztof Kazaniecki, Mirosław Borowski. 

-Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskiem wyjaśnił, że w dniu 07 lipca 2020 r. Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski przesłał poradnik dotyczący prowadzenia uboju na użytek 

własny. Materiały informacyjne przekazano Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR 
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za pośrednictwem drogi elektronicznej. Osoby zainteresowane wersją papierową mogą 

otrzymać wydruk z Oddziałów Terenowych Biura W-MIR oraz z biura w Olsztynie. 

2. Wystąpić do Ministerstwa Środowiska o zniesienie zakazu odstrzału łosi i żurawi. 

        Wnioskodawcy: Krzysztof Wiśniewski, Krzysztof Kazaniecki, Mirosław Borowski. – 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować wystąpienie w sprawie 

umożliwienia odstrzału redukcyjnego w obwodach, gdzie występuje nadmierna 

populacja łosia, oraz w sprawie wprowadzenia zmian do przepisów o ochronie przyrody 

umożliwiających rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach 

i rolnych i stawach przez ptaki chronione, 

3. Wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów w zakresie 

działania PROW – Działalność pozarolnicza, dotyczącego konieczności podlegania 

ubezpieczeniu ZUS. Zastosować przepisy wskazane w ustawie o KRUS tj. opłacanie 

„podwójnej” składki KRUS do momentu przekroczenia przez przedsiębiorcę wskazanej 

w ustawie KRUS zaliczki na podatek. 

        Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski  

Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że Zarząd KRIR wystąpił z 

wnioskiem podobnej treści w dniu z 16 czerwca 2020 r. Odpowiedź otrzymaną z 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiono przesłać wnioskodawcy. 

4. Zorganizować w najbliższym możliwym czasie spotkania z przedstawicielami KRUS 

w zakresie nierównego traktowania płatników KRUS w stosunku do ZUS (dotyczy 

bardzo niskich świadczeń związanych z epidemią, konieczność opłacania składki 

wypadkowej-chorobowej-macierzyńskiej ; brak emerytury z KRUS w przypadku braku 

opłacania składek przez minimum 25 lat. 

        Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przedstawiciela KRUS zaprosić na 

najbliższe posiedzenie Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji. 

5. Wystąpić do stosownych instytucji o zmianę wielkości plonów wykorzystywanych przy 

szacowaniu szkód łowieckich zgodnie ze stanem faktycznym. Dla przykładu plon 

kukurydzy na ziarno przyjęto na poziomie 5 ton. Faktyczny plon kukurydzy na ziarno 

to minimum 10 ton. 

Po zmianie: 

Wystąpić do PZŁ o wprowadzenie wykładni co do wielkości plonów z poszczególnych 

upraw przy szacowaniu szkód łowieckich zgodnie ze stanem z pola, a nie określonym 

przez GUS. 

Wnioskodawca: Wojciech Szypulski 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono wniosek przekazać do zaopiniowania 

Radcy Prawnemu oraz przekazać wnioskodawcy przepisy prawne obowiązujące przy 

wyliczaniu plonów. 

6. Poprzeć wniosek złożony do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Polski 

Związek Producentów Roślin Zbożowych dotyczący możliwości stosowania Środków 

Ochrony Roślin w uprawach roślin bobowatych wskazanych, jako element EFA (w 

załączeniu artykuł TPR). Wnioskodawca: Wojciech Szypulski.- Zarząd postanowił 

poprzeć wniosek i przygotować w tej sprawie wystąpienie do KRIR. 

7. Wznowienie rekompensat na zakup środków i urządzeń niezbędnych do ochrony 

gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną przed afrykańskim pomorem świń (środki 

dezynfekcyjne, maty itp.) – do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

       Wnioskodawcy: Marcin Sarnowski, Bartłomiej Lewalski 
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Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować wystąpienie do KRIR 

8. Dopuścić do stosowania przed wjazdem na teren gospodarstwa bramy (kurtyny) 

dezynfekujące (natryskowe), jako środek zapobiegawczy spełniający zasady 

bioasekuracji – do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wnioskodawcy: Marcin Sarnowski, Bartłomiej Lewalski 

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem postanowiono przygotować pismo do Wojewódzkiego 

Lekarza Weterynarii z zapytaniem o możliwość stosowania kurtyn natryskowych. 

9. Na jakim etapie jest sprawa utylizacji foli i opakowań rolniczych – Ministerstwo 

Środowiska. 

       Uzupełniono wniosek o zapis, żeby wystąpić do Ministerstwa, że problem utylizacji 

folii jest nadal nierozwiązany.  

Wnioskodawca: Antoni Dąbrowski  

Postanowiono wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z zapytaniem, 

ile gmin złożyło wnioski oraz postanowiono przygotować wystąpienie do Ministerstwa 

Środowiska w sprawie nierozwiązanego problemu. 

10. Wysłać pisma do zakładów energetycznych w celu sprawdzenia wysokości zawieszenia 

linii energetycznych nad polami. Produkowane maszyny są coraz większej wysokości i 

dochodzi do tragicznych wypadków – Zakłady Energetyczne w województwie. 

Wnioskodawca: Antonii Dąbrowski 

Zmieniono treść wniosku: Rozpoznać podczas posiedzeń Rad Powiatowych czy jest 

problem z wysokością zawieszenia linii w poszczególnych gminach. Należy zebrać 

zgłoszenia od rolników w tej sprawie, z podaniem miejsc zagrożenia. 

Zarząd postanowił przygotować informację dotyczącą procedury zgłaszania zagrożeń 

do Zakładu Energetycznego i umieścić ją na stronie internetowej W-MIR. 

11. Wystąpić ponownie o ustalenie ścisłych procedur określających zasady postępowania 

w przypadku wystąpienia choroby wywołanej przez wirus COVID-19 

uniemożliwiającej wykonywanie pracy przez właścicieli gospodarstwa rolnego 

utrzymujących zwierzęta gospodarskie: ścisłe określenie oraz wyznaczenie osób/ 

podmiotów, które miałyby sprawować opiekę nad zwierzętami.  

Wnioskodawca: Mirosław Borowski 

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem wyjaśnił, że stanowisko w sprawie (na wcześniejszy 

wniosek W-MIR) zajęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, postanowiono 

odpowiedź przesłać wnioskodawcy. 

12. Wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji na temat dostępu do szerokopasmowego 

internetu, który miał być realizowany na obszarach wiejskich. (do Samorządu 

Województwa.) 

Wnioskodawca: Mirosław Borowski 

- Zarząd postanowił wystąpić z pismem do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. 

13. Podjąć działania w celu zmiany naliczania podatku od nieruchomości dla rolników, 

którzy wydzierżawili lub sprzedali użytki rolne w celu otrzymania emerytury. 

       Wnioskodawca: Bartłomiej Lewalski  

- Zarząd zapoznał się z opinią prawną w sprawie, postanowiono przesłać ją 

wnioskodawcy oraz postanowiono wystąpić z wnioskiem do KRIR o zmiany legislacyjne. 

 

 



4 
 

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

Powiatowych W-MIR i Komisji: 

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

W-MIR o sfinansowanie z budżetu izby rolniczej kosztów transportu na wyjazd do Wrócikowa 

w dniu 23 czerwca 2020 r – Dni Pola. – Zarząd podjął uchwałę o pokryciu kosztów wyjazdu 

rolników na Dnia Pola w kwocie 1123 zł brutto, z czego 1100 transport, 23- ubezpieczenie. 

-Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim  
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty 

nieprzekraczającej 420 zł (czterysta dwadzieścia złotych) na organizację posiedzenia Rady 

Powiatowej W-MIR powiatu oleckiego, które odbędzie się 23 czerwca 2020 roku w Olecku. 

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

oleckim. 

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

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 800 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy na  posiedzenie  Rady Powiatowej W-

MIR , która odbędzie się 01 lipca 2020 r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 

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

o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 700 zł ze środków będących w dyspozycji 

Rady Powiatowej na wynajęcie sali + serwis kawowy   na  posiedzenie Rady Powiatowej W-

MIR , która odbędzie się 07 lipca 2020r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 

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

wniosek Pana Piotra Drozda, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o interwencję odnośnie szkód 

wyrządzanych przez żurawie.  

Żurawie corocznie wyrządzają ogromne szkody w uprawach rolnych a rolnicy nie mogą 

ubiegać się o odszkodowania, które powinny być wypłacane jak za szkody bobrowe czy 

wyrządzane przez wilki. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, w związku z tym, że podczas III 

Walnego Zgromadzenia W-MIR zgłoszono wniosek podobnej treści, Zarząd W-MIR postanowił 

przygotować pismo do KRIR. 

 

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

wniosek Pana Kazimierza Wróblewskiego, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o zwrócenie 

się do Dyrekcji Oddziału Terenowego KOWR w Olsztynie o pozostawienie KOWR OT  

w Olsztynie Sekcji Zamiejscowej w Korszach.  

Zlikwidowanie SZ w Korszach znacząco utrudni rolnikom współpracę z KOWR  

i sprawi, iż mieszkańcy powiatu kętrzyńskiego będą obsługiwani aż w SZ KOWR  

w Bartoszycach.- Zarząd postanowił przygotować pismo do Dyrektora KOWR w Olsztynie. 

- 

Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim 
na wniosek Pana Piotra Drozda, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o interwencję w sprawie 

warunków umowy na dostawę mleka, między rolnikiem a mleczarnią Mlekpol Grajewo.  

Rolnicy proszą, aby w nagłych przypadkach, takich jak poważna choroba rolnika była 

możliwość zerwania umowy na odbiór mleka z mleczarnią Mlekpol Grajewo bez 
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wcześniejszego wypowiedzenia i nakładania kar na stronę wypowiadającą.- Zarząd postanowił 

zwrócić się do wnioskodawcy o sprecyzowanie wniosku, wówczas przygotuje stosowne 

wystąpienie. 

 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim na 

wniosek Bogumiła Gołębiewskiego, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o zwrócenie uwagi 

dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na adresy e-mail biur powiatowych 

udostępnione na stronie ARiMR. 

Rolnicy, posługując się opcją „kopiuj-wklej” adresu biura powiatowego, nie są w stanie 

przesłać wiadomości pod podany adres. Adresy internetowe na stronach Agencji zapisane są 

dużymi literami.  Skutkiem tego używanie opcji „kopiuj-wklej” w systemie wymagającym 

wpisywania adresu „z małej litery” uniemożliwia kontakt z danym biurem.- Wniosek 

pozostawiono bez rozpatrzenia, jako niezasadny. Program pocztowy traktuje adres e-mailowy 

jako pisany małymi literami. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim  
na wniosek Bogumiła Gołębiewskiego, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o interwencję  

w sprawie narzucania rolnikom przez ARiMR korzystania z produktów firmy Microsoft tj. 

systemu Windows, arkusza kalkulacyjnego Excel. 

 W nowym działaniu „Dobrostan” prowadzonym przez ARiMR, wymagany rejestr 

wypasu może być obsługiwany wyłącznie w środowisku Windows wraz z arkuszem 

kalkulacyjnym Excel – jak wynika z instrukcji wypełniania. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, 

wyjaśnił, że programy, dzięki którym odbywa się nabór wniosku są programami 

licencjonowanymi, w związku, z czym zostawił wniosek bez rozpatrzenia. 

 

Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim na 

wniosek Marcina Przybysza, zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o pomoc w sprawie „retencji” 

powstałej z tam bobrowych. Problemem nie jest zbieranie wody w rowach i rzekach oraz w 

profilu glebowym, ale to, że nie ma możliwości wykoszenia lub uprawienia danego pola. Tam 

bobrowych systematycznie przybywa, ilość zalewanych pól również, a mamy zakaz rozbiórki 

tam bobrowych. Rolnicy są posiadaczami działek, których nie mogą uprawiać ponieważ bobry 

„zabierają grunty”. Rolnicy wnoszą o rozwiązanie problemu poprzez porozumienie się w tej 

sprawie Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i niekaranie rolników poprzez 

zabieranie dopłat za niewykoszoną łąkę lub nieuprawione pole. –Zarząd postanowił przekazać 

wnioskodawcy informację o procedurach dotyczących możliwości rozbiórki tam bobrowych 

oraz o możliwościach ubieganie się o odszkodowanie za zalane grunty. 

 

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

prośbą o rozpowszechnienie na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

informacji o nowej inicjatywie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z 

siedzibą w Olsztynie, którą jest „Bazarek WMODR”. Bazarek jest alternatywą targowiska 

lokalnego, który umożliwia rolnikowi sprzedaż swoich produktów on-line, konsumentowi 

natomiast daje dostęp do dobrej, polskiej żywności. – Zarząd zapoznał się, informacja zostanie 

umieszczona na stronie internetowej W-MIR. 

 

Rada Powiatowa w powiecie nidzickim wnioskuje o zgodę dotyczącą najmu sali w kwocie 

do 600 zł na posiedzenie, które odbędzie się  z udziałem gości w dniu 10 lipca 2020 r. w 
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Nidzicy.   - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie nidzickim. 

                         

Rada Powiatowa w powiecie szczycieńskim wnioskuje o zgodę dotyczącą najmu sali w 

kwocie do 400 zł na posiedzenie, które odbędzie się  z udziałem gości w dniu 14 lipca 2020 r. 

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

w powiecie szczycieńskim. 

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

Komisji ds. Rodziny Wiejskiej w dniu 10 lipca 2020 r. w Idzbarku, w składzie poszerzonym 

o wszystkie panie – członkinie Rad Powiatowych W-MR oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. 

osób. Podczas posiedzenia zostaną omówione tematy dot. działań oświaty na obszarach 

wiejskich w czasie pandemii koronawirusa oraz wykorzystania bonu turystycznego przez dzieci 

rolników – płatników KRUS.- Zarząd podjął uchwałę o organizacji posiedzenia Komisji ds. 

Rodziny Wiejskiej w Idzbarku i o pokryciu kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych 

biorących udział w posiedzeniu. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

olsztyńskim wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o wystąpienie do 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie potrzeby poprawienia systemu 

IRZ w zakresie rejestracji wycielenia jałówek poniżej 20 miesiąca życia. System IRZ najpierw 

przyjmuje zgłoszenie, a następnie odrzuca. Rolnik jest zmuszony jechać do biura powiatowego 

w celu wyjaśnienia zgłoszenia. Pracownik biura powiatowego Agencji, aby wprowadzić 

rejestrację ręcznie musi wykasować zgłoszenie internetowe rolnika, co z kolei powoduje, że w 

systemie widnieje rozbieżność. Podobny problem pojawił się także w systemie kontroli 

użytkowości krów, przy potwierdzaniu cielności.  

Mając powyższe na uwadze Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim wnioskuje o 

wystąpienie w tej sprawie do ARiMR- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono 

przygotować pismo do ARiMR o rozważenie możliwości zmiany systemu. 

 

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

prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty 

nieprzekraczającej 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) na zakup wieńca pogrzebowego na 

pogrzeb mamy Członka Rady Powiatowej w powiecie ełckim - pana Kamila Kostko. - Zarząd 

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

 

Zaproszenia na Posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR: 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim w dniu 

23.06.2020 r c.- uczestniczył Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR. 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim w dniu 

24.06.2020 r.-  uczestniczył Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR. 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim w dniu 23.06.2020 

r.- nikt nie uczestniczył. 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim w dniu 

30.06.2020 r. - uczestniczył Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR. 

-Zaproszenie na Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim w dniu 

01.07.2020- uczestniczył pan Jerzy Salitra- Członek Zarządu W-MIR 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniami. 
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- RP W-MIR w powiecie węgorzewskim- prośba o zaproszenie na posiedzenie Rady Posła na 

Sejm RP Pana Jerzego Małeckiego- Zarząd W-MIR poinformował, że zaproszenie zostało 

wysłane. 

 

 

Ad 4. W kolejnej części Zarząd zapoznał się z pisma z KRIR 

- Lubuska Izba Rolnicza- Informacja w sprawie wypowiedzenia porozumienia dotyczącego 

powołania Rady do spraw Kobiet i Rodzin Obszarów Wiejskich przy KRIR.- Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

-Odpowiedź MRiRW (na wniosek W-MIR) w sprawie postulatów dotyczących wsparcia 

producentów wieprzowiny.-  Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Odpowiedź MRiRW (odpowiedź na pismo W-MIR) w sprawie podjęcia działań w zakresie 

zmiany przepisów umożliwiających dopuszczenie „młodych rolników’ do przetargów 

ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości rolnych. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

-Odpowiedź MRiRW w sprawie różnego traktowania podmiotów w ustawie z dnia 02.03.2020 

r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

-Informacja o podpisaniu umowy programowej z Prezydentem RP. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

-Wielkopolska Izba Rolnicza- stanowisko w sprawie podpisania umowy programowej. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

Wielkopolska Izba Rolnicza- pismo w sprawie stanowiska KRIR i umowy programowej oraz 

prośba o przedstawienie korespondencji prowadzonej ze wszystkimi kandydatami. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

- Pismo Wielkopolskiej Izby Rolniczej do KRIR w sprawie rekomendacji przedstawicieli KRIR 

do instytucji publicznych. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Stanowisko Zarządu KRIR w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. - Zarząd zapoznał się 

ze stanowiskiem. 

- Pismo w sprawie współorganizacji kolonii letnich dla dzieci rolników. - Podjęto uchwałę w 

sprawie współorganizacji z KRIR kolonii letnich dla dzieci rolników. 

-Pismo KRIR i odpowiedź MRiRW w sprawie gwałtownego spadku cen żywca wołowego i 

wieprzowego.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie postulatów działania „ Dobrostan 

zwierząt PROW 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

-Dolnośląska Izba Rolnicza- stanowisko w zakresie współpracy samorządu rolniczego z PZŁ. 

- Zarząd zapoznał się z pismem. 
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-Pismo do Ministerstwa Środowiska w sprawie umożliwienia rolnikom uzyskania 

odszkodowania za szkody wyrządzone przez ptaki chronione. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

Ad. 5; W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące: 

-Przyjęto protokół nr 7 z dnia 04.06.2020 r.    

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów dojazdu Pana Jana  Heichela – Prezesa W-MIR 

na spotkanie z rolnikami w sprawie bieżącej sytuacji w rolnictwie w dniu 23.06.2020 r. w 

Olsztynie. 

-Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji III Walnego Zgromadzenia W-MIR 

w kwocie 4091,81 zł brutto z czego wpłaty uczestników 775 zł, koszt Izby – 3316,81 zł 

- Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów przedłużenia licencji antywirusowej w kwocie  

1052,14 zł brutto. 

- Pani Dyrektor Biura W-MIR poinformowała Zarząd Izby o planowanym zakupie sprzętu 

komputerowego dla pracowników biura, Zarząd W-MIR nie wniósł zastrzeżeń. 

-Pani Dyrektor Biura W-MIR  poinformowała Zarząd Izby o przekazaniu przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości pisma W-MIR w sprawie egzekucji komorniczej do KRIR z prośbą o zajęcie 

stanowiska. 

-Pani Dyrektor Biura W-MIR przedstawiła Zarządowi Izby propozycję organizacji  wspólnie z 

Krajową Siecią Obszarów Wiejskich projektu pn. „Kongres kobiet wiejskich”. Zarząd W-MIR 

przychylnie ustosunkował się do propozycji. 

- Zarząd W-MIR zapoznał się z pismem Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie realizacji 

zadań z Funduszu Promocji. Postanowiono poczekać na wytyczne GIS i przystąpić do realizacji 

zadań-  

- Pani Dyrektor biura poinformowała Zarząd W-MIR o ogłoszonym konkursie na realizację 

Punktów Europe Direct  na lata 2021-2025.  

- Zarząd zapoznał się z opinią prawną dotycząca zwrotów kosztów podróży członkom Izby 

Rolniczej. 

-Ministerstwo Sprawiedliwości-  odpowiedź na pismo W-MIR ( L.dz. 876/04/2020- RR w 

sprawie panalizacji zachowania polegającego na użytkowaniu nieogrodzonych gruntów 

rolnych przez osoby nieposiadające na to zgody.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono 

odpowiedź przesłać wnioskodawcy. 

-Rolnicy z gminy Stare Juchy – do wiadomości pisma w sprawie dzierżawcy gruntów.- Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

- Rolnik- pismo w sprawie niestosowania zwolnień z czynszu dzierżawnego w przypadku 

odłogowania gruntów. – Zarząd postanowił przygotować pismo do Dyrektora Generalnego 

KOWR w sprawie zwolnień z czynszu. 

-Stowarzyszenie Krainy Drwęcy i Pasłęki- Zaproszenie na Walne Zebranie w dniu 19.06.2020 

r.  o godz. 13.00.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w zgromadzeniu uczestniczyła Pani 

Zofia Stankiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.  
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- Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki’ Zaproszenie na Walne Zebranie w dniu 

19.06.2020 r.  o godz. 14.00 . - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w zgromadzeniu 

uczestniczyła Pani Zofia Stankiewicz – Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim. 

- Urząd Marszałkowski- Informacja o spełnieniu kryterium wyboru operacji „Litewskie 

doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz prośba 

o potwierdzenie realizacji operacji.- Zarząd zapoznał się z informacją, podjęto uchwałę o 

realizacji operacji „Litewskie doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich” w ramach konkursu 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w ramch planu operacyjnego na lata 2020-2021” 

- Urząd Marszałkowski- Informacja o spełnieniu kryterium wyboru operacji „Festiwal Kultur 

– U noju na Warniji” oraz prośba o potwierdzenie realizacji operacji.- Zarząd zapoznał się z 

pismem, potwierdził realizację operacji. 

- LAB-MLEK- zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników w dniu 26.06.2020 r. o godz. 13.00- 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,  w zgromadzeniu uczestniczyli Pan Marek Kuźniewski i 

Pan Robert Nowacki. 

- RZGW Białystok- zaproszenie na serię spotkań dotyczących wdrożenia i realizacji Programu 

Kształtowania Zasobów Wodnych – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, poinformował, że 

przedstawiciele W-MIR będą uczestniczyli w spotkaniach. 

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu- Zaproszenie na 

spotkanie w dniu 17.06.2020 r. w Ostródzie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w spotkaniu 

uczestniczył przedstawiciel W-MIR. 

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie—Zaproszenie na 

spotkanie w dniu 26.06.2020 r. w Iławie. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w spotkaniu 

uczestniczył przedstawiciel W-MIR. 

- ORWLP w Bedoniu- zaproszenie na szkolenia szacowanie szkód łowieckich.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.  

- Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego- pismo w sprawie Pielgrzymki 

Hodowców i Producentów Mleka Warmii i Mazur na Jasną Górę.- Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

- Rolnik z gminy Kruklanki - Zapytanie dotyczące złożenia wniosku w sprawie zasiłku 

chorobowego.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować pismo w sprawie 

zmiany przepisów prawa. 

- Rolnik z powiatu bartoszyckiego - do wiadomości pismo skierowane do koła łowieckiego 

„Daniel” w sprawie szacowania szkód łowieckich.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Kanał Elbląski LGD – zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dniu 15 lipca 2020 r.- 

Zarząd zapoznał się z pismem, w spotkaniu będzie uczestniczył Pan Roman Puchalski- 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim, oddelegowany wcześniejszą 

uchwałą. 
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- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Purdzie – Podziękowanie za wsparcie wydarzeń z okazji 

Dnia Europy – Zarząd zapoznał się z podziękowaniami. 

- Gmina Gietrzwałd - do wiadomości pisma skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów.- Zarząd zapoznał się z pismami. 

- Pismo rolnika w sprawie strat w gospodarstwie warzywniczym spowodowanych ogłoszeniem 

pandemii koronawirusa. – Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono przygotować 

wystąpienie o objęcie pomocą rolników zajmujących się produkcją warzywniczą i sadowniczą. 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Pokrycia kosztów wyjazdu rolników na Dni Pola  w dniu 23.06.2020 r. do Wrócikowa w 

kwocie 1123 zł brutto, z czego 1100 zł brutto  transport, 23 zł brutto- ubezpieczenie. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

  Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

 Organizacji posiedzenia Komisji ds. Rodziny Wiejskiej w dniu 10.07.2020 r. w Idzbarku i o 

pokryciu kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych biorących udział w posiedzeniu. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 

 Współorganizacji z KRIR kolonii letnich dla dzieci rolników. 

 Pokrycia kosztów dojazdu Pana Jana Heichela -  Prezesa  W-MIR na spotkanie z rolnikami 

w sprawie bieżącej sytuacji w rolnictwie w dniu 23.06.2020 r. w Olsztynie.\ 

  Pokrycia kosztów organizacji III Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie 4091,81 zł brutto 

z czego wpłaty uczestników 775 zł, koszt Izby – 3316,81 zł. 

 Realizacji operacji „Litewskie doświadczenia w realizacji priorytetów Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich” w ramach konkursu 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich w ramach planu operacyjnego na lata 2020-2021. 

 

           Jan Heichel 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej          

 Izby Rolniczej 

Protokołowała: 

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


