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Protokół nr 9/2020 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

 z dnia 21 sierpnia 2020 roku 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: 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 Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR. Posiedzenie 

rozpoczęło się o godz. 10.30 i trwało do godz. 14.00. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 

Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR.  

 

Obradowano według następującego porządku obrad: 

1. Organizacja IV Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

2. Wnioski z Rad Powiatowych W-MIR i Komisji. 

3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

4. Sprawy bieżące. 

 

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

Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w związku z wygaszeniem mandatu 

Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR. Pan Romuald Tański wyjaśnił procedury wygaszania 

mandatu oraz wyboru uzupełniającego Prezesa W-MIR. Ustalono termin posiedzenia na 

18.09.2020 r. Ponadto ustalono porządek obrad  i miejsce posiedzenia. 

 

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

Powiatowych W-MIR i Komisji: 

- Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim zwraca 

się do Zarządu W-MIR z wnioskiem o wystąpienie do odpowiednich organów w zakresie 

objęcia monitoringiem suszy rolniczej upraw gryki oraz uruchomienie dopłat do materiału 

siewnego dla ww. rośliny.  

Rolnicy gospodarujący na terenie wszystkich czterech gmin powiatu nidzickiego bardzo często 

uprawiają grykę jako roślinę alternatywną względem zbóż. Większość obszaru powiatu 

nidzickiego stanowią gleby słabe o niskich klasach bonitacyjnych, gdzie uprawa zbóż często 

nie jest możliwa lub nie jest racjonalna pod względem ekonomicznym. Ponadto od kilku lat 

obowiązuje w Polsce obowiązek zmianowania i procentowego ustalania struktury upraw na 

gruntach ornych w celu spełnienia warunku dywersyfikacji w ramach praktyki zazielenienia. 

Odpowiednie dobieranie następstwa roślin i udziału poszczególnych upraw jest też niezbędnym 

warunkiem otrzymania pełnego wsparcia finansowego w ramach systemu płatności 

bezpośrednich. Kodeks dobrej praktyki rolniczej często również wskazuje na konieczność 

zastosowania roślin z tej rodziny dla poprawy struktury upraw oraz płodozmianu na gruntach 

ornych nie jest to więc tylko konieczność wynikająca z przepisów prawa. W niektórych 

gospodarstwach uprawa gryki stała się poniekąd koniecznością i powinna zostać uwzględniona 

w procesie szacowania strat wynikających z suszy rolniczej. Uprawa tej rośliny powinna też 
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zostać podobnie jak zboża objęta dofinansowaniem zużywanego materiału siewnego 

przynajmniej w obszarze gmin w których dominują gleby słabe.  

Podsumowując wnosimy o podjęcie działań w tym zakresie w imieniu rolników zajmujących 

się uprawą tej rośliny.  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. W-MIR występowała już w sprawie objęcia monitoringiem 

suszy rolniczej upraw gryki. Odpowiedź zostanie wysłana wnioskodawcy. W sprawie 

uruchomienia dopłat do materiału siewnego dla gryki Zarząd W-MIR postanowił przygotować 

pismo do KRIR.   

 

- Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie szczycieńskim 

zwraca się do Zarządu W-MIR o wystąpienie do odpowiednich organów z niżej wymienionymi, 

wypracowanymi podczas posiedzenia w dniu 14 lipca 2020 r. wnioskami.  

   Wniosek I: Obecnie brak jest możliwości otrzymania rekompensaty z tytułu konieczności 

eutanazji zwierząt, które z powodu różnych sytuacji losowych uległy ciężkim urazom bądź 

wystąpiła u nich nagła i poważna choroba zmuszająca rolnika do podjęcia takiej decyzji w 

trybie pilnym.  Objęcie rekompensowaniem eutanazji zwierząt przyczyni się głównie do 

zminimalizowania cierpienia zwierząt oraz zmniejszenia nielegalnych i nieetycznych 

sposobów postępowania z takimi zwierzętami co zapewne ma miejsce z uwagi na koniczność 

ponoszenia znaczących kosztów.   

Wniosek II: Od jakiegoś czasu zmieniane jest prawo, które ma zachęcić rolników do sprzedaży 

bezpośredniej płodów rolnych oraz gotowych wyrobów spożywczych. Nie mniej jednak dalej 

brak jest odpowiednich uregulowań prawnych, które często są sprzeczne z ideą ustawodawcy. 

W przypadku rolniczego handlu detalicznego nikt nie zwolnił rolników z obowiązku 

prowadzenia badań i oceny właścicielskiej produktu powstającego w gospodarstwach. Koszt 

takiego badania, które powinno być wykonane raz w roku wynosi nawet sześć tysięcy złotych 

rocznie i niekiedy przekracza wartość produktów wytworzonych w tym gospodarstwie. 

Uznajemy zatem,  że koszt takich badań powinien zostać zrekompensowany, zniesiony 

całkowicie, zlecony nieodpłatnie służbom państwowym lub przynajmniej dostosowany do 

wielkości i skali produkcji w danym gospodarstwie. Trudno bowiem w obecnej sytuacji 

oczekiwać rozwoju tego dodatkowego, alternatywnego źródła dochodu w rolnictwie.    

Zarząd zapoznał się z wnioskami i postanowił przygotować pisma w ww. sprawach.  

 

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

prośbą o wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu wprowadzenia 

instrumentu prawnego, który umożliwiłby zatrudnienie w gospodarstwie rolnym, zajmującym 

się produkcją zwierzęcą oraz mieszaną (produkcja roślinna i zwierzęca), cudzoziemców na 

okres dłuższy niż 9 miesięcy. 

 Problemem przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego jest brak pracowników do obsługi 

zwierząt gospodarskich, w związku z czym rolnicy bardzo często zatrudniają cudzoziemców. 

Niestety ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje jedynie 

zezwolenie na pracę sezonową, na czas określony, który jednak nie może być dłuższy niż 9 

miesięcy w roku kalendarzowym. Produkcja zwierzęca charakteryzuje się tym, iż trwa 

nieprzerwanie przez cały rok, nie jest pracą sezonową, a ciągłe zmiany kadrowe to ogromne 

utrudnienie dla rolników, które wiążą się z poszukiwaniem doraźnej pomocy na okres 
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pozostałych trzech miesięcy. Charakter pracy przy tym profilu produkcji cechuje się również 

stosunkowo długim czasem, który należy poświęcić na przyuczenie nowego pracownika, aby 

poznał zasady postępowania ze zwierzętami, zasady bezpieczeństwa. 

 Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, jak również utrudnienia, z którymi spotykają się 

sami zatrudnieni cudzoziemcy, którzy nie mogą pracować przez cały rok, zasadnym byłoby 

wydłużenie tego okresu do 12 miesięcy w roku kalendarzowym, jednak z możliwością 

przedłużenia tego okresu na kolejne lata. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i postanowił wystąpić o umożliwienie zatrudnienia w 

gospodarstwie rolnym cudzoziemców na okres 12 miesięcy. 

 

- Wniosek Komisji ds. Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej do Zarządu W-MIR 

Komisja ds. Rodziny Wiejskiej, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zwraca 

się do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o zamówienie różnego rodzaju gadżetów 

odblaskowych, które następnie zostaną przekazane uczniom szkół znajdujących się na 

obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.  

Powszechnie wiadomo, że pora zmierzchu czy nawet pochmurna, delikatnie deszczowa pogoda 

znacznie ograniczają widoczność powodując, że pieszy nie zawsze zostaje w porę zauważony. 

Dzięki odblaskom, które są zawsze widoczne – w dzień przyciągają wzrok neonowym kolorem, 

a w nocy odbijają się w świetle, poprawia się bezpieczeństwo pieszych na drodze. Ponadto, 

odblaski dla pieszych stały się wymogiem ustawowym. 

Odblaski dla pieszych to też znakomite i przydatne gadżety promujące Warmińsko-Mazurską 

Izbę Rolniczą. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Postanowiono zamówić gadżety. Ponadto, postanowiono 

zwrócić się do KRUS, TUW o przekazanie różnego rodzaju odblasków, których dystrybucją 

zajmie się W-MIR. 

 

- Wnioski z posiedzenia Rady W-MIR powiatu węgorzewskiego z dnia 06.07.2020r. 

1. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Posła Jerzego Małeckiego o: zmiany w 

zarządzeniu o zniesienie strefy niebieskiej nie jako z urzędu , jeżeli w ciągu 12 miesięcy 

na danym obszarze nie było przypadków chorych lub padłych na ASF dzików i 

przypadku chorych na pomór świń. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i postanowił przygotować pismo w ww. sprawie. 

2. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o zweryfikowanie programu ARiMR w kwestii 

kredytów preferencyjnych, rolnik biorąc kredyt komercyjny płaci mniejsze raty, niż by 

wziął kredyt preferencyjny. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. W tej sprawie KRIR występowała na wniosek Podlaskiej Izby 

Rolniczej. Odpowiedź zostanie wysłana wnioskodawcy. 

3. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o dopisanie w ustawie do materiału siewnego takich 

gatunków jak: rzepak i kukurydza, aby również były objęte dopłatami. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i postanowił przygotować pismo w tej sprawie.  

4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o możliwość połączenia składania wniosków w 

ARiMR o płatności bezpośrednie z wnioskami o dopłaty do materiału siewnego. 
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Ograniczyłoby to znacząco czas poświęcony na wypełnianie tychże wniosków dla 

rolników jak i pracowników ARiMR. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem, Zarząd uznał go za niezasadny. Odpowiedź zostanie przesłana 

wnioskodawcy. 

 

- Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim w dniu  

20 lipca 2020 r. w Działdowie 

1. Wprowadzenie oceny wagi uchybień przy spełnieniu zasad bioasekuracji celem 

możliwości wprowadzenia procentowego pomniejszania wysokości odszkodowania w 

sytuacji wystąpienia ogniska ASF w gospodarstwie rolnym.  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem i postanowił przygotować pismo w ww. sprawie. 

2. Zapewnienie cen minimalnych płodów rolnych.  

Po zapoznaniu się z wnioskiem, Zarząd uznał go za niezasadny. Realizacja wniosku nie jest 

możliwa z uwagi na przepisy UE. 

3. Przyspieszenie wypłaty pomocy suszowej za rok 2019.  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa 

zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez 

epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą 

ubiegać się o wparcie finansowe. Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych 

ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać 

pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szczegóły na 

stronie: arimr.gov.pl.  

4. Jednakowe traktowanie grupy zawodowej rolników względem innych grup 

zawodowych w odniesieniu do wdrażanych programów tarczy antykryzysowej w 

związku z wystąpieniem COVID-19 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. W-MIR występowała już w ww. sprawie. Wystąpienia zostaną 

przesłane wnioskodawcy. 

 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 

się z prośbą o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o interwencję na 

rynku zbóż – uruchomienie skupu interwencyjnego. 

 Mimo, iż tegoroczne plony zbóż kształtują się w granicach średniej wieloletniej, to ceny 

skupu zbóż są bardzo niskie, co przekłada się na znaczne obniżenie dochodu rolniczego (zysku 

z jednostki powierzchni). Biorąc pod uwagę fakt, iż koszty produkcji stale rosną, należy podjąć 

odpowiednie kroki, celem uchronienia gospodarstw rolnych przed niewypłacalnością. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem uznając go za bezzasadny. Skup interwencyjny nie jest 

prowadzony, jeśli cena nie spada poniżej wartości zboża. Odpowiedź zostanie przesłana 

wnioskodawcy. 

 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 

się z prośbą o wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 

prośbą o zwiększenie liczby pracowników w Biurze Powiatowym ARiMR w Gołdapi. Biuro 

Powiatowe w Gołdapi, w porównaniu do innych BP ARiMR, obsługuje bardzo dużo wniosków 

z Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz Rolnictwa ekologicznego, co powoduje 
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znaczne obciążenie. Nowe programy, które realizowane będą przez Biura Powiatowe, takie jak 

Dobrostan zwierząt, czy też planowane w najbliższym czasie wsparcie: Pomoc dla rolników 

szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19, mogą spowodować, że Biuro w Gołdapi nie 

będzie w stanie terminowo realizować powierzonych zadań, co w konsekwencji doprowadzi do 

spowolnienia wypłaty środków. Zasadne byłoby więc zwiększenie liczby pracowników, by 

sprawnie obsługiwać wnioski. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd postanowił przekazać wniosek panu Leszkowi 

Potorskiemu – Dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. 

  

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 

się z prośbą o wystąpienie do Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego z siedzibą w Olsztynie o zwiększenie liczby pracowników w Powiatowym Zespole 

Doradztwa Rolniczego w Gołdapi. 

 Firmy prywatne, które prowadziły usługi doradcze na terenie powiatu gołdapskiego 

zakończyły, bądź w najbliższym czasie planują zakończyć swoją działalność, co powoduje stały 

napływ nowych klientów do PZDR w Gołdapi. Dodatkowo stale rosnąca liczba programów 

realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawia, że Doradcy 

mają coraz więcej pracy związanej z pomocą w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków. 

Ponadto w ostatnim czasie zauważyć można znaczny wzrost znaczenia współpracy rolników z 

Doradcami, co wiąże się ze zwiększeniem zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności. 

Powyższe czynniki doprowadzić mogą do sytuacji, w której Doradcy nie będą w stanie 

należycie obsłużyć wszystkich interesantów. W związku z powyższym zatrudnienie 

dodatkowego pracownika usprawniłoby pracę oraz podniosło poziom usług realizowanych 

przez PZDR w Gołdapi. 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarząd postanowił przekazać wniosek panu Damianowi 

Godzińskiemu – Dyrektorowi Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 

Olsztynie. 

 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim - prośba o wystąpienie do KOWR o 

przeprowadzenie przetargu ofertowego nieruchomości po zlikwidowanym PGR w 

Radziszewie. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Sprawa została już załatwiona.               

 

- Wnioski z posiedzenia Rady W-MIR powiatu piskiego z dnia 27.07.2020r. 

1. Wystąpienie do Nadzoru Wody w Piszu  (12-200 Pisz ul. Warszawska 21) o 

udrożnienie, przywrócenie biegu cieków wodnych: Bogumiłka, Struzianka i Pisowoda  

(od wielu lat nie było konserwacji).  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Postanowiono skierować pismo w ww. sprawie. 

2. Wystąpienie do Zarządu Zlewni Wody Polskie (11-500 Giżycko  ul. Wodna 4) o 

oczyszczenie i wykoszenie roślin z brzegu rzeki Orzysza  począwszy od miejscowości 

Orzysz w kierunku Mikosz a kończąc na jeziorze Tyrkło.  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Postanowiono skierować pismo w ww. sprawie. 

3. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa o to, aby rolnicy indywidualnie sprzedający grunty 

rolnie oprócz ogłoszenia na stronie e-rolnik wywieszali ogłoszenie u sołtysa. 
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Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, jako niezasadny.  

4. Wystąpienie do KOWR w Olsztynie o zorganizowanie przetargu ograniczonego ofert 

pisemnych na dzierżawę z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa gruntów rolnych 

oznaczonych w ewidencji geodezyjnej gruntów: 

– działki o nr: 1/11, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/21 obręb Babrosty i 

– działki o nr: 134, 141/2, 141/3, 143/1, 151/6, 153/2, 153/3 obręb Łupki o łącznej powierzchni 

117,1889 ha, gmina Pisz, powiat Pisz. 

W ww. sprawie została już wydana opinia. W dniu 10.08.2020 r. Warmińsko-Mazurska Izba 

Rolnicza wysłała do KOWR pozytywną opinię w sprawie zorganizowania przetargu 

ograniczonego ofert pisemnych.              

5. Prośba o zorganizowanie i dofinansowanie przez W-MIR kursów na ładowarki 

teleskopowe dla rolników. 

Zarząd W-MIR nie przewiduje obecnie możliwości zorganizowania i finansowania kursów na 

ładowarki teleskopowe dla rolników. 

 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o 

dofinansowanie w kwocie 1000 zł na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych we wsi 

Otręba w dniu 30.08.2020 r. (zakup pucharów).  

Zarząd podjął uchwałę o przekazaniu 1000 zł ze środków W-MIR na organizację Dożynek  w 

każdym powiecie województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o 

dofinansowanie w kwocie do 400 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację 

WRAK RACE wyścigów wraków i traktorów w Bełku w dniu 15 sierpnia 2020 r. (zakup 

pucharów).  

Zarząd podjął uchwałę o pokryciu kosztów zakupu pucharów w kwocie 400 zł. 

 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o 

dofinansowanie w kwocie 1000 zł oraz o dofinansowanie w kwocie 400 zł będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej na organizację Dożynek Gminnych w Stradomnie w dn. 

05.09.2020 r., Dożynek Gminnych w Złotowie w dn. 30.08.2020 r. (zakup pucharów, 

statuetek).   

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

iławskim oraz  o przekazaniu 1000 zł ze środków W-MIR  zgodnie z uchwałą podjętą na 

dzisiejszym posiedzeniu.  

 

Zaproszenia na Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR: 

- 20.07.2020 r- Posiedzenie RP W-MIR w powiecie działdowskim, 

- 30.07.2020 r.- Posiedzenie RP W-MIR w powiecie gołdapskim. 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniami. 
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Ad. 3 W dalszej części Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z KRIR. 

 Informacja o planowanym w dniu 9 września 2020 r. w Jachrance posiedzeniu Krajowej 

Rady Izb Rolniczych. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Zaproszenie na konferencję „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”, która odbędzie 

się w dn. 9 – 10 września 2020 r. w Jachrance. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania do udziału w konferencji „Gospodarstwa 

rodzinne w dobie globalizacji” w dniach 9 – 10 września 2020 r. w Jachrance 

następujących osób: Robert Nowacki, Jerzy Salitra, Romuald Tański, Bartłomiej Lewalski. 

W konferencji weźmie również udział pani Jolanta Mackiewicz – dyrektor biura W-MIR. 

 Pismo w sprawie planowanych Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w dniach 5-6 

września 2020 r, w Częstochowie – Zarząd podjął uchwałę w sprawie organizacji wyjazdu 

na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy. W wyjeździe wezmą udział: Mirosława Jasek, 

Arleta Różyńska, Kazimierz Wróblewski, Artur Penger, Marcin Sarnowski. Ponadto, 

wystawiony zostanie sztandar W-MIR oraz przekazane zostaną dary ołtarza. 

 Umowa na realizację zadania „Polskie zboża- Lubię to!”. – Zarząd podjął uchwałę w 

sprawie współorganizacji pikników: mlecznego, wołowego i zbożowego.  

 Odpowiedź Ministerstwa Klimatu na wniosek w sprawie zmiany ustawy o odnawialnych 

źródłach energii. – Zarząd zapoznał się z pismem.  

 Wniosek i odpowiedź MRiRW w sprawie zmian legislacyjnych operacji „Pomoc na 

rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” bez 

konieczności podlegania ubezpieczeniu w ZUS. - Zarząd zapoznał się z pismem.  

 Informacja o planowanym wydaniu biuletynu Izb Rolniczych, prośba o określenie 

zapotrzebowania. – Zarząd zapoznał się z informacją, ustalono zapotrzebowanie w ilości 

500 szt. 

 Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 8% stawki VAT za nasienie 

bydlęce i pozostałe. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź MRiRW na pismo w sprawie zmiany przepisówo de minimis. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź na pismo w sprawie propozycji zmian pomocy dla gospodarstw rolnych 

szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 XVIII edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

Ad 4.  W kolejnym punkcie omówiono sprawy bieżące             

 Przyjęto protokół nr 8 z dnia 09.07.2020 r.    

 Wnioski Zasłużony dla rolnictwa. – Zarząd zapoznał się z przedłożonymi kandydaturami. 

Wnioski postanowiono przesłać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Warmia Group - prośba o prolongatę zadłużenia. – Zarząd zapoznał się z pismem i 

przychylił się do prośby. 

 Urząd Marszałkowski – Zaproszenie do włączenia się w uroczystości dziękczynne za 

tegoroczne zbiory w dniu 19.09.2020 r. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił włączyć 

się w uroczystości dziękczynne za tegoroczne zbiory w dniu 19.09.2020 r. Podjęto uchwałę 

w sprawie współorganizacji ww. wydarzenia. 
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 Członkowie SM Mlekpol - prośba o wsparcie. – Zarząd zapoznał się z prośbą. Postanowił 

wystąpić do prezesa SM Mlekpol o wyjaśnienie sprawy i kopię pisma przekazać do 

wiadomości przewodniczącego rady nadzorczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz 

Członków Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

 Zaproszenie na XXVII Krajowe Dni Ziemniaka, które odbędą się w dniach 21-23 sierpnia 

2020 r. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.  

 Przewodniczący Sejmiku Województwa - Informacja o XVIII sesji Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w dniu 18.08.2020 r. - Zarząd zapoznał się z informacją.  

 W-MODR Oddział w Olecku - zaproszenie do współorganizacji II edycji konkursu 

„Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności” w dniu 

15.09.2020 r. – Zarząd podjął uchwałę w sprawie włączenia się w organizację II edycji 

konkursu „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności. 

Postanowiono przekazać 500 zł celem zakupu nagród. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu - zaproszenie 

na spotkanie w dniu 16.07.2020 r. – W spotkaniu uczestniczył pan Roman Puchalski – 

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Polskie Towarzystwo Zootechniczne - informacja o przesunięciu terminu LXXXV Zjazdu 

naukowego. – Zarząd zapoznał się z informacją. 

 Do wiadomości stanowisko WKŁ „Daniel” w Bartoszycach. – Zarząd zapoznał się ze 

stanowiskiem. 

 Wójt Gminy Gietrzwałd - do wiadomości uzupełnienie wniosku w sprawie przeznaczenie 

gruntu na cele nierolnicze. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Regionalna Dyrekcja Lasów państwowych w Olsztynie - zaproszenie na uroczystość 

„Leśnicy leśnikom – Katyń ocalić od zapomnienia”. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, 

nie oddelegowano nikogo. 

 KOWR  Olsztyn - odpowiedź na pismo w sprawie likwidacji Sekcji Zamiejscowej KOWR 

w Korszach. (odpowiedź na wniosek RP w powiecie kętrzyńskim. Kopię pisma przekazano 

wnioskodawcy). – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedź ma poparcie stanowiska w sprawie 

substancji czynnej chlorotalonin – (odpowiedź na wniosek III walnego Zgromadzenia W-

MIR- odpowiedź przesłano wnioskodawcy). - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - odpowiedź na pismo w sprawie 

stosowania kurtyn/bram dezynfekcyjnych (odpowiedź na wniosek III Walnego 

Zgromadzenia, przesłano wnioskodawcy). - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - zaproszenie do współorganizacji 

konkursu „Rolnictwo to moja pasja” (osoba do komisji oraz zakup nagród). - Zarząd podjął 

uchwałę w sprawie włączenia się w organizację konkursu „Rolnictwo to moja pasja”. 

Postanowiono przekazać 500 zł celem zakupu nagród. 

 Rolnicy – Gmina Stawiguda - prośba o  wsparcie i interwencję w związku z zalewaniem 

pól. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować pismo w tej sprawie. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  odpowiedź w sprawie 

szerokopasmowego Internetu (wniosek III Walnego Zgromadzenia W-MIR). – Zarząd 

zapoznał się z pismem. Postanowiono wystąpić do operatorów telekomunikacyjnych.  
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 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - umowa oraz aneks na 

realizację operacji „Festiwal kultur – U noju na Warniji”. - Zarząd Warmińsko-Mazurskiej 

Izby Rolniczej, z uwagi na obecną w kraju sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią 

koronawirusa i spowodowaną tym nieustannie rosnącą ilością zachorowań na COVID-19, 

mając na względzie bezpieczeństwo oraz troszcząc się o zdrowie i życie uczestników, podjął 

decyzję o odstąpieniu od realizacji operacji „Festiwalu kultur - U noju na Warniji”, który 

miał odbyć się w Gietrzwałdzie w dniu 19 września 2020 r. Ponadto, również z uwagi na 

sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzenie kwarantanny na Litwie, Zarząd podjął 

decyzję o odstąpieniu od realizacji operacji „Litewskie doświadczenia w realizacji 

priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.  

 Bank Spółdzielczy w Szczytnie: zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 

12.08.2020 r. w Szczytnie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano 

nikogo. 

 Rolnik z powiatu nowomiejskiego - postulat dotyczący wsparcia producentów trzody. – 

Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono wesprzeć producentów trzody występując z 

pismem w tej sprawie.  

 Marek Kur - dot. Europejskiego Zielonego Ładu. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 NIK - Informacja o kontroli przeprowadzonej w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. – 

Zarząd zapoznał się z informacją. 

 KOWR - pismo z odmową podania numerów działek z obrębów Worławki. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. Postanowiono wystąpić do p.o. Dyrektora Generalnego KOWR.  

 Gmina Kurzętnik - Zaproszenie na Dożynki gminno-parafialne w dniu 30.08.2020 r. w 

Otrębie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Do udziału w dożynkach postanowiono 

oddelegować pana Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu, podjęto stosowną uchwałę. 

 ARiMR -  Do wiadomości pismo skierowane do Głównego Lekarza Weterynarii w 

odpowiedzi na pismo W-MIR. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 ZO PZŁ w Olsztynie – zaproszenie na Mistrzostwa Okręgu Olsztyńskiego PZŁ w 

strzelaniach myśliwskich w dn. 22 sierpnia 2020 w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 W-MODR – prośba o współfinansowanie Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w 

powiecie giżyckim oraz Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w powiecie 

węgorzewskim. – Zarząd podjął już uchwałę w tej sprawie. Zgodnie z wcześniej podjętą 

uchwałą przeznaczono po 300 zł na organizację Olimpiad w powiatach. 

 Zaproszenie na Dożynki Gminne w Stradomnie dn. 05.09.2020 r. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem. 

 Pytanie dot. dofinansowania organizacji dożynek. – Zarząd postanowił, wzorem lat 

ubiegłych, przekazać poszczególnym Radom Powiatowym W-MIR po 1000 zł ze środków 

będących w budżecie W-MIR na organizację dożynek w każdym powiecie województwa 

warmińsko-mazurskiego. 

 Konkurs na doradcę ekologicznego – Zarząd postanowił włączyć się w organizację 

konkursu.  

 Podjęto uchwałę w sprawie naprawy samochodu Opel Vivaro (klocki, tarcze hamulcowe 

tył, klimatyzacja) – kwota 1429,00 zł. 
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 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu sprzętu komputerowego (5 komputerów i monitor) – 

kwota 12784,62 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji oprawy uroczystości pogrzebowej Pana Jana 

Heichela – Prezesa W-MIR – kwota 2890,63 zł. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 r.; 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim i iławskim; 

 oddelegowania przedstawicieli W-MIR oraz Dyrektora biura W-MIR na konferencję 

„Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”  

 organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy; 

 współorganizacji pikniku mlecznego, wołowego i zbożowego; 

 współorganizacji uroczystości dziękczynnych za tegoroczne zbiory; 

 współorganizacji konkursu „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo 

żywności; 

 organizacji konkursu „Rolnictwo to moja pasja”; 

 zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na WRAK RACE WYŚCIG wyścig 

wraków i traktorów; 

 oddelegowania przedstawiciela W-MIR do udziału w Dożynkach Gminno-Parafialnych; 

 pokrycia kosztów naprawy samochodu będącego własnością W-MIR; 

 pokrycia kosztów zakupu sprzętu komputerowego; 

 pokrycia kosztów organizacji oprawy uroczystości pogrzebowej.  

 

 

 

             Romuald Tański 

 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej                   

Protokołowała: 

Anna Naumczyk-Szałaj 


