
Protokół Nr  9/2019 

Z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 25 czerwca 2019 roku 

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku, w Wydmusach (woj. mazowieckie) odbyło się wspólne posiedzenie 

zarządów Mazowieckiej, Podlaskiej i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz z dyrektorami biur i 

głównymi księgowymi. Podczas posiedzenia odbyło się szkolenie z zakresu ubezpieczeń Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,  zwiedzanie zakładów mięsnych JBB Bałdyga, wizyta w gospodarstwie 

rolnym (produkcja mleka) oraz wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Ela”. 

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Wydmusach obradował również Zarząd W-MIR. W trakcie posiedzenia 

omówiono następujące sprawy: 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz, Krzysztof Wiśniewski – Członkowie Zarządu W-MIR, 

oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.  

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie 

Zarządu odbyło się w Wydmusach rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło o godzinie 13.00.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. 1 W związku z pismem Marszałka Województwa postanowiono złożyć wnioski o przyznanie 

honorowych odznaczeń „Za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego” następującym osobom: 

Krzysztof Wiśniewski, Jerzy Brzozowski, Zbigniew Gąsior, Anna Bućwiło.  

Ponadto postanowiono wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskami o przyznanie 

odznaczeń honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa” wyróżniającym się rolnikom (po 1 z powiatu) z 

województwa warmińsko-mazurskiego po przeprowadzeniu rozeznania przez pracowników obsługujących 

poszczególne powiaty.  

 

Ad. Następnie Zarząd omówił pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:    

  Zaproszenie na posiedzenie Zespołu ds. Wysokiej Jakości Żywności, 27.06.2019r. w MRiRW  -  

W posiedzeniu uczestniczyła Zofia Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR 

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:  

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku KRIR dotyczącego prawa łowieckiego. 

 Odpowiedź MGiŻŚ na wniosek KRIR odnośnie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni  

1 ha.  

 Opinia KRIR wraz z odpowiedzią MRiRW do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.  

 Odpowiedź MRiRW na opinię KRIR do projektu rozporządzenia w sprawie wykazu artykułów 

rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości 

handlowej.  

 Odpowiedź MRiRW na uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili 

wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania. 



 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej.  

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych 

tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości.  

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 

tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i 

dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 

„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w 

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 

lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

  Zaproszenie na Konferencję "Adaptacja do zmian klimatu" w Warszawie 25-26.06.2019 – z uwagi 

na posiedzenie Zarządu w tym samym czasie nikogo nie oddelegowano. 

 

 

Ad. 3 Następnie Zarząd omówił sprawy bieżące: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zaproszenie na spotkanie w dniu 1 lipca 2019 r. 

inaugurujące program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez 

ich wapnowanie" – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu p. Marka Kuźniewskiego i zwrocie kosztów dojazdu. 

 Generalny Dyrektor Ochrony środowiska- Prośba o współdziałanie w zakresie sposobów 

zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez wilki uwzględnić rolników z terenu gm. Gołdap i 

Dubeninki. – Zarząd zapoznał się z pismem.  

 Ministerstwo Środowiska - prezentacje z forum dyskusyjnego "O wilku mowa" – postanowiono 

przesłać prezentacje do biur terenowych W-MIR celem rozpowszechnienia wśród rolników. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - pismo przesłane do Urzędów Miast, 

Urzędów Miast i Gmin i Urzędów Gmin dotyczące 3 raportu z monitoringu suszy rolniczej za okres od 11 

kwietnia do 10 czerwca br. – Zarząd zapoznał się z pismem.  



 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie - informacja dotycząca stwierdzenia w 2019 r. 

trzeciego ogniska ASF na terenie woj. warm.-maz. (powiat bartoszycki) oraz informacja dotycząca 

stwierdzenia czwartego w 2019 r. ogniska asf na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (powiat 

giżycki) - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie - informacja dotycząca stwierdzenia 314-

331/2019 przypadku asf na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Sołtys Wsi Rostki - Prośba o sfinansowanie transportu dla zespołu ROSTKOWIANKI i 

STRYJENKI z Gminy Pisz na konkurs Zespołów Ludowych dnia 06.07.2019 roku w Gietrzwałdzie – 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie współorganizacji wyjazdu. 

 Stowarzyszenie „Babki Zielarki” – prośba o współorganizację i wsparcie finansowe "IV Festiwalu 

ziół w zielarskiej wsi Blanki" w dniu 13 lipca 2019 roku –Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji i 

wsparcia finansowego w kwocie 1000,00 zł brutto. 

 Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Konnych i Wodnych - Prośba o ufundowanie 

nagród rzeczowych dla wystawców na VIII edycję Czempionatu Koni Zimnokrwistych w dniu 14.07.2019 

roku w Stulichach oraz zaproszenie na VIII Czempionat Koni Zimnokrwistych w dn. 14.07.19 r w 

Stulichach - Podjęto uchwałę w sprawie ufundowania nagród rzeczowych w kwocie 2000,00 zł brutto. 

Podjęto uchwałę o oddelegowaniu pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR oraz pana Romualda Tańskiego 

– Wiceprezesa W-MIR do udziału w spotkaniu oraz zwrocie kosztów dojazdu. 

 Klub Jeździecki "Stado Kętrzyn" - Prośba o pomoc w zakupie nagród oraz pucharów w dn. 20-

212.07.2019 roku Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych, Ogólnopolski Czempionat Ogierów 

Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, Specjalistyczna Wystawa Koni Ardeńskich oraz Pokazy Konne w 

Kętrzynie - Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji i ufundowania nagród rzeczowych w kwocie 

1000,00 zł brutto 

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie - prośba o rozważenie możliwości 

wsparcia finansowego gminnej imprezy plenerowej „Palinocka- czyli rodzinne spotkania w słowiańskim 

stylu" przewidzianej na 23 czerwca 2019 r. w Godkowie – Zarząd zapoznał się z pismem, nie udzielono 

wsparcia, gdyż impreza nie wpisuje się w zadania ustawowe i statutowe Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - Zaproszenie do udziału w 

XXVI Jesiennych Targach Rolniczych "Wszystko dla rolnictwa”, które odbędzie się w dniach 7-8 września 

2019 roku – Podjęto uchwałę w sprawie organizacji stoiska  informacyjnego W-MIR podczas XXVI 

Jesiennych Targów Rolniczych "Wszystko dla rolnictwa" 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddz. Biskupiec - komunikat o 

zwalczaniu chorób kłosów pszenicy zwyczajnej ozimej - Zarząd zapoznał się z pismem 

 Podziękowanie ZSCKR w Karolewie - Zarząd zapoznał się z pismem 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Wrócikowo - Zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiego 

Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w dn. 17.06.2019 roku w Olsztynie – Podjęto 

uchwałę w sprawie oddelegowania Prezesa  W-MIR p. Jana Heichel i zwrocie kosztów podróży do 

Olsztyna. 

 Bank Spółdzielczy w Szczytnie - Zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w 

dniu 25.06.2019 roku godz. 10.00 w Szczytnie – ze względu na zaplanowane posiedzenie Zarządu nikt nie 

uczestniczył w zebraniu.  

 W-MODR - zaproszenie na I spotkanie organizacyjne Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 

Hodowlanych w dn. 26-27.10.19 roku, spotkanie w dniu 27.06.2019 roku w Olsztynie – Podjęto uchwałę o 

oddelegowaniu pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR oraz pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-

MIR do udziału w spotkaniu oraz zwrocie kosztów dojazdu.  

 Urząd Gminy Kozłowo - zaproszenie na Powitanie Lata w dniu 29.06.2019 roku plaża Szkotowo - 

Zarząd zapoznał się z pismem, nikogo nie oddelegowano. 



 Euroactiv - Zaproszenie na debatę ekspercką EURACTIV.pl "Przyszłość europejskiego rolnictwa: 

przemiany technologiczne a potrzeby rolników w dn. 5 lipca 2019 r. w Warszawie - Podjęto uchwałę  

o oddelegowaniu pana Marka Kuźniewskiego – członka Zarządu W-MIR do udziału w spotkaniu oraz 

zwrocie kosztów dojazdu. 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na obchody 100-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczenku w dn. 06.07.19 w Mroczenku - Zarząd zapoznał się z pismem, 

nikogo nie oddelegowano. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na konferencję „Rola Izb 

Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” do Warszawy w dniu 28.05.2019 r. w 

Kwocie 2982,50 zł ( transport i wyżywienie) 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wspólnego Posiedzenia wszystkich Rad 

Powiatowych W-MIR w dniu 08.04.2019 r. w Olsztynie w kwocie 366,55 zł brutto. 

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

Brajnikach w dniach 20-21 maja 2019 r. w kwocie 18087,08. ( noclegi, ogłoszenie, gastronomia) 

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

dniu 29 marca 2019 r. w Olsztynie w kwocie 1483 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdowego wspólnego posiedzenia 

Zarządów, Delegatów do KRIR, Dyrektorów oraz Księgowych w dniach 4-5 marca 2019 r. w kwocie 2240 

zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w z powodu 

śmierci brata Antoniego Nikla - Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu olsztyńskiego V 

kadencji w kwocie 250 zł brutto.  

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w Związku Stowarzyszeń Krainy 

Drwęcy i Pasłęki za rok 2019 w kwocie 100 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Krainy Drwęcy i 

Pasłęki za rok 2019 w kwocie 100 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 1038/2019  w sprawie pokrycia kosztów 

uczestnictwa przedstawiciela W- MIR w Krajowym Forum Kobiet Wiejskich z kwoty 400 zł na kwotę 800 zł 

. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Europejskie Forum Rolnicze 

do Jasionki w dniach 01-02.03.2019 r. w kwocie 1002 zł brutto. 

 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów prac elektrycznych w biurze na ul. Towarowej 1 w 

kwocie 320,43 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów eksploatacji samochodu Skoda Oktawia- zakup opon 

846 zł brutto, naprawa zawieszenia- 2232 zł brutto, klimatyzacja, wymiana oleju – 1279 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu centrali telefoniczno – informatycznej w 

biurze na ul. Towarowej 1 w kwocie 2829 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu systemu alarmowego w biurze na ul. 

Towarowej 1 w kwocie 1845 zł brutto 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu środków trwałych w kwocie 8529,09 zł brutto: 

tablice informacyjne OT Olecko, monitor, komputer + monitor wraz z oprogramowaniem, fotel, wieszak, 2 

aparaty telefoniczne, Xero OT  Szczytno, tablice informacyjne OT w Bartoszycach 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji uroczystego otwarcia nowego biura W-

MIR w Olecku w kwocie 1000 zł brutto. 

 

 



Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Oddelegowania pana Marka Kuźniewskiego na spotkanie w dniu 1 lipca 2019 r. inaugurujące 

program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich 

wapnowanie". 

 Współorganizacji wyjazdu dla zespołu ROSTKOWIANKI i STRYJENKI z Gminy Pisz na konkurs 

Zespołów Ludowych dnia 06.07.2019 roku w Gietrzwałdzie. 

 Współorganizacji "IV Festiwalu ziół w zielarskiej wsi Blanki" w dniu 13 lipca 2019 roku i 

udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 1000,00 zł brutto. 

 Współorganizacji VIII edycji Czempionatu Koni Zimnokrwistych w dniu 14.07.2019 roku w 

Stulichach i ufundowania nagród rzeczowych w kwocie 2000,00 zł brutto. oraz o oddelegowaniu do udziału 

pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR oraz pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR do udziału w 

spotkaniu oraz zwrocie kosztów dojazdu. 

 Współorganizacji w dn. 20-21.07.2019 roku Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych, 

Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych, Specjalistycznej Wystawy 

Koni Ardeńskich oraz Pokazów Konnych w Kętrzynie i ufundowania nagród rzeczowych w kwocie 1000,00 

zł brutto. 

 Organizacji stoiska informacyjnego W-MIR podczas XXVI Jesiennych Targów Rolniczych 

"Wszystko dla rolnictwa" w dniach 7-8 września 2019 roku. 

 Oddelegowania Prezesa  W-MIR p. Jana Heichel na posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu 

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w dn. 17.06.2019 roku w Olsztynie. 

 Oddelegowania pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR oraz pana Romualda Tańskiego – 

Wiceprezesa W-MIR na I spotkanie organizacyjne Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych 

w dn. 26-27.10.19 roku. 

 Oddelegowania pana Marka Kuźniewskiego – członka Zarządu W-MIR na debatę ekspercką 

EURACTIV.pl "Przyszłość europejskiego rolnictwa: przemiany technologiczne a potrzeby rolników w dn. 5 

lipca 2019 r. w Warszawie. 

 Pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na konferencję „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i 

realizacji polityki rolnej państwa” do Warszawy w dniu 28.05.2019 r. w kwocie 2982,50 zł ( transport i 

wyżywienie). 

 Pokrycia kosztów organizacji wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR w dniu 08.04.2019 

r. w Olsztynie w kwocie 366,55 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów organizacji XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR w Brajnikach w dniach 20-21 

maja 2019 r. w kwocie 18087,08. ( noclegi, ogłoszenie, gastronomia) 

 Pokrycia kosztów organizacji XII Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 29 marca 2019 r. w 

Olsztynie w kwocie 1483 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów organizacji wyjazdowego posiedzenia Zarządu w dniach 4-5 marca 2019 r. w 

kwocie 2240 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w z powodu śmierci brata Antoniego Nikla- 

Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu olsztyńskiego V kadencji w kwocie 250 zł brutto.  

 Pokrycia składki członkowskiej w Związku Stowarzyszeń Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2019 w 

kwocie 10 zł brutto. 

 Pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Krainy Drwęcy i Pasłęki za rok 2019 w kwocie 

100 zł brutto. 

 Zmiany uchwały nr 1038/2019  w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawiciela W- MIR  

w Krajowym Forum Kobiet Wiejskich z kwoty 400 zł na kwotę 800 zł . 

 Pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Europejskie Forum Rolnicze do Jesionki w dniach 01-

02.03.2019 r. w kwocie 1002 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów prac elektrycznych w biurze na ul. Towarowej 1 w kwocie 320,43 zł brutto. 



 Pokrycia kosztów związanych z używaniem i naprawą  samochodu Skoda Oktawia- zakup opon 846 

zł brutto, naprawa zawieszenia- 2232 zł brutto, klimatyzacja, wymiana oleju – 1279 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu centrali telefoniczno – informatycznej w biurze na ul. Towarowej 1 w 

kwocie 2829 zł brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu systemu alarmowego w biurze na ul. Towarowej 1 w kwocie 1845 zł 

brutto. 

 Pokrycia kosztów zakupu środków trwałych w kwocie 8529,09 zł brutto: tablice informacyjne OT 

Olecko, monitor, komputer + monitor wraz z oprogramowaniem, fotel, wieszak, 2 aparaty telefoniczne, 

Xero OT  Szczytno, tablice informacyjne OT w Bartoszycach. 

 Pokrycia kosztów organizacji uroczystego otwarcia nowego biura W-MIR w Olecku w kwocie 1000 

zł brutto. 

 

 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała:   

Jolanta Mackiewicz 

 

 

 

 


