
Protokół Nr 12/2017
Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 z dnia 29 sierpnia 2017 roku 

W posiedzeniu  uczestniczyli:  Jan  Heichel  Prezes  W-MIR,  Romuald  Tański  Wiceprezes  
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski i Zofia Stankiewicz Członkowie Zarządu W-
MIR, Mirosław Borowski Delegat W-MIR do KRIR, Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.

Obrady  otworzył  i  prowadził  pan  Jan  Heichel  Prezes  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej. 
Posiedzenie  Zarządu odbyło się  w siedzibie  biura W-MIR w Olsztynie,  rozpoczęło się  o godz. 
10.30, a zakończyło o godzinie 14.30. 

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:

1) Wydawanie opinii przez W-MIR na wniosek komornika.

2) Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych.
3) Zaproszenia na dożynki i inne uroczystości.
4) Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5) Sprawy bieżące.

Ad 1. 
Realizując  pierwszy punkt  porządku  obrad  Zarząd  omówił  wydawanie  opinii  przez  W-MIR na 
wniosek komornika: 
 Krajowa Rada Izb Rolniczych - pismo skierowane do Dyrektorów wojewódzkich izb rolniczych, 
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w 
sprawie  określenia  przedmiotów  należących  do  rolnika  prowadzącego  gospodarstwo,  które  nie 
podlegają egzekucji.
Zarząd  zapoznał  się  z  pismem.  Dyskutowano  nad  tym,  jakie  procedury  należy  przyjąć  przy  
sporządzaniu opinii. Uwagi Zarządu W-MIR zostaną przekazane na spotkaniu w Parzniewie w dniu  
31.08.2017 r.
 Wielkopolska Izba Rolnicza -  Pismo w sprawie wydawania  opinii  na wniosek  komornika w 
zakresie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego zadłużone gospodarstwo
Zarząd zapoznał się z pismem.
 KRIR -  pisma Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w związku z wejściem w życie 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów 
należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
Zarząd zapoznał się z pismem.
 KRIR - procedura wydawania opinii dla komorników z prośbą o przesyłanie dokumentów do 
23.08.17 r.
Zarząd zapoznał się z pismem.
 KRIR - zaproszenie na spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Mecenasów w 
dniu 31 sierpnia 2017 r. w Parzniewie oraz procedury wydawania opinii przez izbę rolniczą dla 
komornika opracowanych w Izbach  przez radców prawnych.
Zarząd zapoznał się z pismem. Pani Dyrektor Jolanta Mackiewicz wyjaśniła,  że razem z Panią  
Karoliną Niedzielską weźmie udział w spotkaniu.
-  Komornicy  –  wezwanie  do  wydania  opinii  w  sprawie  zajęcia  nieruchomości  dłużników  (4 
wezwania)
Pan  Jan  Heichel  Prezes  W-MIR przedstawił  poszczególne  wezwania,  odczytał  4  opinie.  Jedna  
opinia ze względu na wcześniejszy termin została już podpisana, 3 podpisano podczas posiedzenia  
Zarządu.



Następnie podjęto uchwały w sprawie:
- zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR oraz Pana Romualda Tańskiego  
Wiceprezesa  W-MIR  do  Olsztyna  w  celu  podpisania  opinii  związanej  z  zajęciem  komorniczym 
gospodarstwa rolnego w dniu 23.08.2017 roku.
-  zwrotu  kosztów podróży  Członkom Zarządu W-MIR dotyczących  wydawania  kolejnych  opinii  
związanych z zajęciami komorniczymi gospodarstw rolnych.

Ad 2. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych:

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim  zwraca się 
z prośbą do Zarządu Izby W-MIR o przyznanie kwoty w wysokości 1000 zł, z przeznaczeniem na 
współorganizację dożynek na terenie powiatu lidzbarskiego:
1. Dożynki Gminy Orneta w Henrykowie w dniu 09.09.2017 r.
2. Dożynki Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 03.09.2017 r.
Ponadto Rada zwraca się z prośbą o przydzielenie dodatkowej kwoty w wysokości 170 zł,  z puli 
środków przeznaczonych na  statutową działalność Rady w celu  pokrycia  kosztów związanych  
ze współorganizacją  Dożynek w Gminie Lidzbark Warmiński  w miejscowości Łaniewo w dniu 
03.09.2017 r.
Zarząd przychylił się do wniosków, zgodnie z wcześniejszą uchwałą. Podjęto także uchwałę w spra
wie rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem 
o wyrażenie zgody  dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 1600 zł (jeden tysiąc sześćset 
złotych 00/100 ) ze środków przewidzianych na dożynki oraz pozostających w dyspozycji Rady na 
poczet nagród w konkursach organizowanych dla rolników podczas Dożynek Powiatowych w Pasy
miu, które odbędą się 27 sierpnia 2017 r.      
Zarząd przychylił się do wniosku zgodnie z wcześniejszą uchwałą. Podjęto uchwałę o rozdyspono
waniu środków będących w dyspozycji Rady.
- Rada powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem o wy
datkowanie kwoty w wysokości 1000 zł  ( jeden tysiąc złotych 00/100 ) ze środków przewidzianych 
na dożynki. Pieniądze zostaną wydane na zakup nagród w konkursach organizowanych dla rolni
ków podczas Dożynek Gminnych w Janowie w dniu 10 września 2017 r. oraz Dożynek Gminnych 
w Kozłowie, które odbędą się 27 sierpnia 2017 r.
1.Zarząd przychylił się do wniosku zgodnie z wcześniejszą uchwałą.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie 
w kwocie do 1000 zł na organizację Dożynek Gminnych w Lasecznie w dnia 10.09.2017 r. (zakup 
pucharów i statuetek).
Zarząd przychylił się do wniosku zgodnie z wcześniejszą uchwałą.
-  Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  iławskim zwraca  się  z  prośbą  do  Zarządu  
W-MIR o możliwość przeznaczenia kwoty 1600 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na or
ganizację Dożynek Gminnych w Kisielicach w dnia 2-3.09.2017 r. (zakup pucharów i nagród rze
czowych), Dożynek Gminnych w Prątnicy w dnia 17.09.2017 r. (zakup pucharów), Dożynek Gmin
nych w Ulnowie w dnia 03.09.1017 r. (zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Zalewie w dnia 
03.09.2017 r. (zakup pucharów).
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinanso
wanie w kwocie do 1000 zł na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych w dniu 27.08.2017 r. w 
Gródkach.
Zarząd przychylił się do wniosku zgodnie z wcześniejszą uchwałą.
-  Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  nowomiejskim zwraca  się  z  prośbą  do  Zarządu  
W-MIR o możliwość przeznaczenie kwoty 200 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na or
ganizację Dożynek Gminnych i Powiatowych (zakup pucharów).
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.



-  Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje 
do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o podjęcie uchwały w sprawie:

 rozdysponowania  kwoty  nie  przekraczającej  500  zł  brutto  ze  środków  będących
w  dyspozycji  Rady  na  ufundowanie  nagród  w  konkursie  wiedzy  rolniczej,  przeprowadzonego 
podczas Dożynek Gminnych w Kolnie w dniu 03 września 2017 roku;

 rozdysponowania kwoty nie przekraczającej kwoty 1000 zł brutto ze środków przeznaczonych na 
współorganizację dożynek zgodnie uchwałą Zarządu W-MIR nr 593 z dnia 10 lipca 2017 roku w 
sprawie  współorganizacji  dożynek  w powiatach  województwa  warmińsko-mazurskiego  w  2017 
roku, na ufundowanie upominków dla wyróżniających się rolników z powiatu olsztyńskiego, które 
zostaną wręczone podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Dobrym Mieście w dniu 16 września 
2017 roku.
Zarząd przychylił się do wniosków, podjęto stosowną uchwałę.
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 
się z prośbą o wydatkowanie kwot przyznanych przez Zarząd na dożynki :

- 600 zł na nagrody w formie czeku gotówkowego w konkursie na "Najsmaczniejszą 
potrawę z ziemniaka" podczas dożynek Gminnych Gminy Gołdap w dniu 26 sierpnia 2017.

 400 zł na nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejsze stoisko podczas dożynek 
Gminnych Gminy Banie Mazurskie w dniu 10 września 2017.

Zarząd przychylił się do wniosku zgodnie z wcześniejszą uchwałą.
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca się z 
prośbą o wydatkowanie kwot przyznanych przez Zarząd na dożynki :

- 300 zł na nagrody w formie czeku gotówkowego w konkursie na najładniejszy wieniec 
dożynkowy podczas dożynek Gminnych Gminy Kalinowo w Borzymach w dniu 27 sierpnia 
2017.

- 400 złotych na tabliczki pamiątkowe dla wyróżniających się rolników z gminy Prostki, 
które zostaną wręczone podczas dożynek gminnych w dniu 03 września 2017 

-  300  zł  na  nagrody  rzeczowe  w  konkursie  na  najładniejszy  wieniec  dożynkowy 
podczas dożynek Gminnych Gminy Ełk w dniu 10 września 2017
Zarząd przychylił się do wniosku zgodnie z wcześniejszą uchwałą.
-  Wniosek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  elbląskim  -  Rada  Powiatowa  W-MIR  w 
Powiecie  elbląskim  zwraca  się  z  prośbą  do  Zarządu  W-MIR  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie 
przekazania kwoty 450 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali 
na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w Elblągu w dniu 03 lipca 2017 roku.  
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.
- Wniosek Rady Powiatowe  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 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali 
na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w Elblągu w dniu 03 lipca 2017 roku.  
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę. 
-  Wniosek Rady Powiatowe  W-MIR w powiecie  ostródzkim -  Rada Powiatowa W-MIR w 
Powiecie  ostródzkim zwraca  się  z  prośbą  do  Zarządu  W-MIR  o  podjęcie  uchwały  w  sprawie 
przekazania kwoty 450 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali 
na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w miejscowości Wysoka gm. Działdowo w dniu 
06 lipca 2017 roku.  
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.
-  Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z 
prośbą o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 120 zł (sto dwadzieścia)  będącej w dyspozycji 
Rady na zakup wiązanki na pogrzeb byłego członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 
pogrzeb odbędzie się w dniu 13-08-2017 r.
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.



- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim
W związku z licznymi zapytaniami o wyjazd na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO 
SHOW 2017 w Bednarach Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powie
cie oleckim zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na organizację wyjazdu w dniach 22-23 
września 2017.
Szacunkowy koszt od uczestnika obejmujący transport w obie strony, obiadokolację,  nocleg, 
śniadanie oraz ubezpieczenie wynosi 270 zł. Planowana trasa przejazdu Olecko-Olsztyn-Bed
nary-Olsztyn-Olecko.
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.
- Rady Powiatowe W-MIR w powiatach elbląskim, braniewskim i ostródzkim zwracają 
się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze 
środków będących w dyspozycji Zarządu W-MIR na organizację wyjazdu członków Rad Po
wiatowych W-MIR i rolników z tych powiatów na XIX Międzynarodowe Targi Rolnicze – 
AGRO SHOW Bednary w dniach 22-23 września 2017 roku.
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji 
Rady Powiatowej na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatu 
elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego i rolników z tych powiatów na XIX Międzynarodo
we Targi Rolnicze – AGRO SHOW Bednary w dniach 22-23 września 2017 roku.
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.
-  Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-
MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących w dyspo
zycji Rady Powiatowej na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z 
powiatu elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego i rolników z tych powiatów na XIX Mię
dzynarodowe Targi Rolnicze – AGRO SHOW Bednary w dniach 22-23 września 2017 roku.
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.  
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR 
o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji 
Rady Powiatowej na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatu 
elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego i rolników z tych powiatów na XIX Międzynarodo
we Targi Rolnicze – AGRO SHOW Bednary w dniach 22-23 września 2017 roku.
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji 
Rady Powiatowej na zakup nagród dla uczestników Staropolskiego Przeglądu Piosenki Bie
siadnej z powiatu elbląskiego na XXIII Jesiennych Targach Ogrodniczo – Nasiennych w Sta
rym Polu w dniu 9-10 września 2017r.
Zarząd przychylił się do wniosku, podjęto stosowną uchwałę.
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się 
z prośbą o wydatkowanie kwoty 1000 zł przyznanej przez Zarząd na współorganizację doży
nek w powiecie oleckim. 
Zarząd przychylił się do wniosku zgodnie z wcześniejszą uchwałą.

Ad 3. Zaproszenia na dożynki i inne uroczystości.
- Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie – prośba o wsparcie finansowe lub rzeczowe na organizację 
Gminnego Święta Plonów w Kolnie w dniu 03.09.2017 r.
Zarząd zapoznał się z pismem. Przekazano do Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku - prośba o wsparcie organizacji Dożynek Gminnych 
w Łaniewie w dniu 03.09.2017 roku
Zarząd  zapoznał  się  z  pismem.  Pismo  przekazano  do  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
lidzbarskim. 



- Starostwo Powiatowe w Olsztynie - propozycja współpracy podczas Dożynek Powiatowo-
Gminnych, które odbędą się 16 września br. w Dobrym Mieście.
Zarząd zapoznał się z pismem. Przekazano do Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
- Urząd Marszałkowski - prośba o włączenie się do udziału w Konkursie na "Najładniejsze stoisko 
dożynkowe Kół  Gospodyń Wiejskich 2017" poprzez oddelegowanie przedstawiciela  W-MIR do 
prac w komisji konkursowej podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, do udziału w komisji oddelegowano panią Jolantę Mackiewicz  
Dyrektora Biura W-MIR.
 Krajowa Rada Izb Rolniczych - program Dożynek Prezydenckich w Spale oraz lista uczestników.
Zarząd zapoznał się z pismem. 
 Krajowa Rada Izb Rolniczych -  wstępny Program IX Pielgrzymki Izb Rolniczych na Jasną Górę 
oraz lista uczestników.
Zarząd zapoznał się z pismem. 
-  Informacja o Pikniku Zbożowym w Gronowie Elbląskim w dniu 2 września 2017 roku.
Zarząd oddelegował do udziału pana Jana Heichela Prezesa W-MIR oraz panią Zofię Stankiewicz 
Członka Zarządu W-MIR. Podjęto stosowną uchwałę.
-  Informacja o Pikniku Drobiowym w Kucach gmina Janowiec Kościelny w dniu 3 września 2017 
roku.
Do udziału oddelegowano pana Jana Heichela Prezesa W-MIR.
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - zaproszenie na XXIV Jesienne Targi 
Rolnicze "Wszystko dla rolnictwa", w ramach których odbędzie się festiwal Wieprzowiny w dniach 
2-3 września 2017 r.
Zarząd oddelegował do udziału w targach następujące osoby: pana Jana Heichela Prezesa W-MIR w 
dniu 2 września 2017 roku, pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR i panią Zofię 
Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR w dniu 3 września 2017 roku. Podjęto stosowną uchwałę. 
-  Urząd Gminy Lidzbark Warmiński - zaproszenie na Dożynki Gminy Lidzbark Warmiński w dniu 
03.09.2017 Łaniewo.
Zarząd zapoznał się z pismem. Nikt nie został oddelegowany.
 Samorządowy Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Janowiec Kościelny - zaproszenie do wzięcia 
udziału w XXXII obchodach Święta Pieczonego Ziemniaka i  Święta  Plonów 2017  w dniu 03 
września 2017 roku w Kucach.
Zarząd zapoznał się z pismem. W Dożynkach weźmie udział pan Jan Heichel Prezes W-MIR.
 Urząd Gminy Kolno - zaproszenie na Gminne Dożynki w Kolnie w dniu 3 września 2017 r.
Zarząd zapoznał się z pismem. Nikt nie został oddelegowany. 
 Urząd  Gminy Dywity  -  zaproszenie  na  XVII  Kiermas  Warmiński  w  Brąswałdzie  w  dniu  3 
września 2017 roku.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie został oddelegowany. 
 Urząd  Gminy  Pozezdrze  -  zaproszenie  na  Dożynki  Diecezji  Ełckiej  w  Pozezdrzu  w  dniu 
8.09.2017r.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Do udziału w Dożynkach zgłoszono pana Romualda Tańskiego  
Wiceprezesa  W-MIR,  pana  Mirosława  Borowskiego  Delegat  do  KRIR.  Podjęto  w  tej  sprawie  
stosowną uchwałę.
-  Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  Wydział  Biologii  i  Biotechnologii  -  zaproszenie  na  V 
Olsztyńską Wystawę Dalii, w dniach 9-10 września 2017 r.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, do udziału oddelegowano panią Zofię Stankiewicz Członka  
Zarządu W-MIR.
- Urząd Gminy Barczewo - zaproszenie na Dożynki Gminne w Barczewie w dniu 9 września 2017 
r.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie został oddelegowany. 
 Urząd Gminy Iława - Gminne Dożynki 2017 w dniu 10.09.1017 w Lasecznie.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie został oddelegowany. 
 Starostwo  Powiatowe  w  Nowym  Mieście  Lubawskim  -  zaproszenie  na  Gminno-Powiatowe 



obchody Święta Plonów w Ostaszewie w dniu 10.09.2017 r.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie został oddelegowany. 
 Urząd Miejski w Bisztynku - zaproszenie na Gminne Dożynki 10.09.2017 w Bisztynku.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Do udziału oddelegowano pana Jana Heichela Prezesa W-
MIR. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - zaproszenie na inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018 
oraz nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Tetsuo Kanno w dniu 2.10.2017 roku w 
Centrum Konferencyjnym Olsztyn-Kortowo.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Do udziału oddelegowano pana Jana Heichela Prezesa W-
MIR. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
- Zaproszenie na Dożynki Gminne w Idzbarku w dniu 10 września 2017 roku.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Do udziału oddelegowano pana Jana Heichela Prezesa W-
MIR. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
Następnie podjęto uchwały w sprawie:
-  zwrotu  kosztów  podróży  dla pana  Jana  Heichela  Prezesa  W-MIR  oraz  pana  Mirosława 
Borowskiego Delegata do KRIR za udział w II Dożynkach Gminnych w Gołdapi w dniu 26.08.2017  
roku. 
-  zwrotu  kosztów  podróży  dla  pani  Zofii  Stankiewicz  Członka  Zarządu  W-MIR  na  Święto 
Wieprzowiny w dniu 26.08.17 miejscowości Klimy.
-  oddelegowania  i  zwrotu  kosztów  podróży  pana  Jana  Heichela  Prezesa  W-MIR  na  Dożynki 
Gminne w dniu 27.08.2017 roku w Gryźlinach.
 oddelegowania pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR na Dożynki Gminno-Parafialne  
oraz IV Regionalny Festiwal Klusek i Makaronu w dniu 27.08.17 we wsi Lipowiec.
- w nawiązaniu do uchwały 592/2017 Zarząd podjął uchwałę w sprawie organizacji konkursu na 
wieniec  dożynkowy  podczas  Warmińsko-Mazurskich  Dożynek  Wojewódzkich  w  Olsztynku  i  
przeznaczeniu kwoty 1000 zł na nagrodę pieniężną dla zwycięzcy konkursu,  szczegóły konkursu  
określa regulamin. 

Ad 4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:          
- Ogłoszenie ARiMR o konkursach na realizację operacji w ramach działania „Transfer wiedzy i 
działalność informacyjna" objętego PROW na lata 2014-2020.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Informacja  Prezesa  ARiMR o anulowaniu  w całości  I  edycji  konkursów w ramach działania 
„Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW na lata 2014-2020.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Odpowiedź z resortu rolnictwa ws. finansowania udziału przedstawicieli izb rolniczych w pracach 
komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Prośba  o  wyasygnowanie  środków  finansowych  na  pomoc  poszkodowanym rolnikom którzy 
ponieśli straty w uprawach rolnych i sadowniczych w związku z przymrozkami w kwietniu i maju.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Pismo Zarządu KRIR skierowane do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło w sprawie pomocy dla 
rolników poszkodowanych przez nawałnice.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Pismo MRiRW w sprawie szacowania szkód powstałych na skutek nawałnic - prośba o wsparcie 
prac komisji szacujących straty w rolnictwie.
Zarząd zapoznał się z pismem. Prezes Heichel wyjaśnił, że rozmawiał z Prezesem Wielkopolskiej  
Izby  Rolniczej  w  tej  sprawie.  Pomoc  poszkodowanym  zostanie  uruchomiona  w  uzgodnionym  
terminie.
- Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ZG PZŁ w sprawie odpowiedzialności 
za  szkody  powodowane  przez  dziką  zwierzynę,  gdy  nie  ma  podpisanej  umowy  na  dzierżawę 
obwodu łowieckiego oraz interpretacja Ministerstwa Środowiska w sprawie odpowiedzialności za 



szkody powodowane przez dziką zwierzynę, gdy nie ma podpisanej umowy na dzierżawę obwodu 
łowieckiego. 
- Pisma z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku KRIR dotyczącego Prawa łowieckiego.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Odpowiedź Ministra  Środowiska na wniosek Kujawsko-Pomorskiej  Izby Rolniczej  w sprawie 
odszkodowań za szkody powodowane przez muflony.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Odpowiedź MRiRW w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu wykorzystywania (w ramach 
tzw. rolniczego handlu detalicznego -RHD) do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z 
uboju  dokonanego  poza  rzeźnią  i  wprowadzeniem warunków przy  uboju  zwierząt  na  sprzedaż 
bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Wystąpienie Zarządu KRIR z 30 maja 2017 r. oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie wcześniejszych emerytur dla rolników.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej oraz do Prezesa 
Rady Ministrów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pracy cudzoziemców w rolnictwie 
wraz z odpowiedziami.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Odpowiedź Ministerstwa Finansów na wniosek Zarządu KRIR ws. zwolnienia od podatku nabycia 
własności gospodarstw rolnych.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Wystąpienie w sprawie zmiany dokonanej w ramach nowelizacji  o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych ustaw w zakresie zwolnienia z podatku od czynności cywilno-prawnych 
przy nabyciu gruntów.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Środowiska i do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie  przywrócenia  dofinansowania  wapnowania  gleb  ze  środków  wojewódzkich  funduszy 
ochrony  środowiska  wraz  z  odpowiedzią  Ministerstwa  Środowiska  i  stanowiskiem  MŚ  w  tej 
sprawie przysłanym w kwietniu 2017 r.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Opinia  do  projektu  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  zadań 
realizowanych  przez  Agencję  Rynku  Rolnego  związanych  z  wdrożeniem  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Wystąpienie Polskiej Izby Mleka  z prośbą o interwencję w związku ze zmniejszeniem budżetu 
realizacji programu „Mleko w szkole”.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Opinia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia 
na raty lub umorzenia należności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz trybu postępowania 
w tych sprawach.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Przekazanie opinii WMIR w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia rozłożenia na raty lub 
umorzenia należności KOWR.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Odpowiedź  MRiRW  na  pismo  Zarządu  KRIR  w  sprawie  zaleceń  Rady  UE  do  Krajowego 
Programu Reform Polski na 2016 r.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie zapraw neonikotynoidowych.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- pismo skierowane do pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło w sprawie uwzględnienia uwag 
samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia MZ dotyczącego obrotu lekami w placówkach 



pozaaptecznych.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Posiedzenie  grupy  roboczej  Copa  Cogeca  „wieprzowina"  w  Brukseli  w  dniu  11.09.2017  – 
zgłoszono pana Jerzego Salitrę.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Opinia  KRIR  do  projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020" oraz odpowiedź resortu.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Propozycja szkolenia od firmy SWIMER - Szkolenie dla właścicieli gospodarstw rolnych.
Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono przesłać propozycję członkom Rad Powiatowych W-
MIR.
- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet płatności 
bezpośrednich za 2017 rok.
Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
- Pismo z MRiRW w sprawie instrumentu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach 
OSN”,  z  prośbą  o  nadesłanie  sugestii  odnośnie  ukierunkowania  wsparcia  w  ramach  tego  typu 
operacji,  a  w szczególności:  katalogu kosztów kwalifikowanych,  kryteriów wyboru  najlepszych 
operacji,  maksymalnej  wysokości  pomocy  dla  jednego  beneficjenta,  podmiotów,  które  należy 
wykluczyć ze wsparcia.
Zarząd postanowił  przesłać  opinię  w tej  sprawie.  Postanowiono wskazać,  że  zdaniem Zarządu  
powinny  być  wspierane  inwestycje  polegające  na  budowie  lub  zakupie  urządzeń  do 
przechowywania  nawozów  naturalnych  (płyt  obornikowych,  zbiorników  do  przechowywania 
gnojowicy  i  gnojówki).  Do  wsparcia  powinny  być  uprawnione  gospodarstwa  rodzinne,  rolnicy  
posiadający  zwierzęta  co  najmniej  rok przed  dniem złożenia  wniosku  o  pomoc,  utrzymujący  w  
gospodarstwie od 15 do 100 DJP. Maksymalna kwota dofinansowania powinna wynosić 50 000 zł.  
Należy wykluczyć z udzielenia pomocy wnioskodawców, których gospodarstwa nie są rodzinnymi, a  
także  beneficjentów  programów  pomocowych  SPO  2004-2006,  PROW  2007-2013,  PROW 
2014-2020 na tożsame inwestycje. 

Ad 5. Sprawy bieżące:
- Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały  nr 113/2015w sprawie uczestnictwa przedstawicieli  
W-MIR  w  oględzinach,  szacowaniu  szkód  oraz  ustaleniu  wysokości  odszkodowania  za  szkodę 
wyrządzoną  w  uprawach  i  płodach  przez  dziki,  łosie  ,  jelenie,  daniele  i  sarny  oraz  przy 
wykonywaniu polowań (zrezygnowała pani Agnieszka Nikończyk).
- ARiMR - Zaproszenie do udziału w szkoleniach w dniach 07 i 13 września 2017
Zarząd zapoznał się z pismem. W szkoleniach wezmą udział pracownicy W-MIR.
- W-MODR - Prośba o wsparcie organizowanego przez WMODR finału wojewódzkiego konkursu 
AgroLiga 2017 poprzez ufundowanie nagrody rzeczowej o wartości 500 zł dla jednego z finalistów.
Zarząd zapoznał się z pismem, przychylił się do prośby. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
-  Urząd  Marszałkowski  -  zaproszenie  na  spotkanie  w  sprawie  grupy  roboczej  w  związku  z 
przystąpieniem do prac nad projektem rocznego programu współpracy Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2018.
W spotkaniu uczestniczyła pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu W-MIR. Podjęto w tej sprawie 
uchwałę.
-  Kancelaria  Sejmiku  -  Zaproszenie  na  XXIX  sesję  Sejmiku  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego w dniu 29.08.2017 roku.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano.
-  Generalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  -  Odpowiedź  na  pismo  W-MIR  w  sprawie  
wprowadzenia  żurawia  na  listę  gatunków,  za  szkody  wyrządzone  przez  które  przysługuje 



odszkodowanie  ze  Skarbu  Państwa.  Pismo  postanowiono  wysłać  wraz  z  protokołem Członkom  
Walnego Zgromadzenia W-MIR.
-  Urząd  Marszałkowski  -  Odpowiedź  dotycząca  wydłużenia  terminu  zbioru  traw,  roślin 
motylkowych i ich mieszanek na zielonkę dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie.
Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono przesłać kopię pisma wraz z protokołem.
-  Urząd  Marszałkowski  -  Wyjaśnienie  kwestii  zastosowania  ceny  netto  przy  obliczaniu  kwoty 
odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne w uprawie rzepaku pana Marka 
Nagadowskiego.
Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono przesłać kopię pisma panu Nagadowskiemu.
-  Telewizja  Polska  S.A.  Oddział  Olsztyn  -  zaproszenie  do  kontynuowania  współfinansowania 
kosztów produkcji i emisji Rolniczego Raportu  oraz promocji organizowanej wystawy Zwierząt 
Hodowlanych w Ostródzie na antenie TVP 3 OLSZTYN w 2018 r.
Zarząd  wyraził  chęć  dalszej  współpracy  z  TVP  Olsztyn.  Pani  Dyrektor  biura  W-MIR  została 
upoważniona do negocjacji ceny. Zarząd określił, iż maksymalna stawka za tą umowę to 35 000 zł  
brutto. 
- Puls Regionu – Zlecenie umieszczenia artykułu w Pulsie Regionu do kwoty 1110 zł brutto.
Zarząd  postanowił  wykupić  publikację  artykułu  w  miesięczniku.  Podjęto  uchwałę  w  sprawie  
pokrycie kosztu publikacji artykułu w magazynie Puls Regionu do kwoty 1110 zł brutto.
- Warszawska Izba Gospodarcza - zaproszenie do objęcia patronatem Festiwalu Zup Świata, które 
odbędzie się w dniach 22.09-01.10.2017 roku w Warszawie.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - Propozycja rozpropagowania idei konkursu 
"Producent bydła mięsnego roku".
Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono umieścić informację na stronie internetowej W-MIR i  
przesłać do Biur Terenowych W-MIR.
- Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - przedstawienie informacji w jaki 
sposób bezprawnie działa „grupa działaczy" KZRKiOR.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- AgroYoumis Sp. z o.o. - Zaproszenie na Dni Soi.
Zarząd zapoznał się z pismem. W Dniach Soi w dniu 8.09.2017 r. w Drobinie weźmie udział pan  
Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
- Polska Izba Gospodarcza - Informacja dot. Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show,  
22-25 września 2017 r., Bednary.
Zarząd zapoznał się z pismem.
-  Kancelaria  Radcy Prawnego –  opinia  w sprawie  ustawienia  znaku  B-5  i  tabliczki  T-5,  które 
uniemożliwiają dojazd pojazdów rolniczych do pół położonych w tamtym obszarze.
Zarząd zapoznał  się  z  pismem. Prezes  Heichel  wyjaśnił,  że  problem został  rozwiązany poprzez 
uzgodnienie pomiędzy stronami.
- Zaproszenie do zgłaszania kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ełku.
Zarząd  przekazał  pismo  do  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  ełckim  celem  wyłonienia  
kandydata.
- Sprawa gruntów pana Leszka Bieniawskiego.
Zarząd przekazał sprawę do rozpoznania pani Annie Bućwiło. Postanowiono wystąpić z pismem w 
tej sprawie do KOWR.
Następnie Zarząd podjął następujące uchwały w sprawie:
- zwrotu kosztów podróży na posiedzenie Rady Społecznej działającej przy OT ANR w Olsztynie w  
dniu 26 lipca 2017 roku w Olsztynie panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu Członkowi Zarządu W-MIR,
Podczas  posiedzenia  Zarząd  na  21  września  2017  roku  ustalił  termin  spotkania  Zarządu  z 
Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie.



Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
- zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR oraz pana Romualda Tańskiego  
Wiceprezesa W-MIR do Olsztyna w celu wydania opinii dotyczącej egzekucji sądowej przeciwko 
rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne;
- przyznania zwrotu kosztów podróży Zarządowi W-MIR w celu wydania opinii dotyczącej egzekucji  
sądowej przeciwko rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo rolne;
-  rozdysponowania  środków  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  lidzbarskim,  szczycieńskim,  
iławskim, nowomiejskim, olsztyńskim;
 rozdysponowania  środków  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  elbląskim,  braniewskim,  

ostródzkim
 rozdysponowania środków rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim, ostródzkim, oleckim
 organizacji  wyjazdu  przedstawicieli  W-MIR  na  Międzynarodową  Wystawę  Rolniczą  AGRO 

SHOW 2017 w Bednarach
 sfinansowania organizacji wyjazdu na Agro Show 2017 w Bednarach oraz rozdysponowania  

środków rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego, braniewskiego, ostródzkiego;
 oddelegowania   pana  Jana  Heichela  Prezesa  W-MIR  oraz  pani  Zofii  Stankiewicz  Członka 

Zarządu W-MIR do udziału w dniu 2 września 2017 r. w  Pikniku Zbożowym  oraz Dożynkach  
Gminnych w Gronowie Elbląskim;

 oddelegowania pana Jana Heichela Prezesa W-MIR do udziału w Pikniku Drobiowym oraz 
Święcie Pieczonego Ziemniaka i Świecie Plonów 2017 w Kucach gmina Janowiec Kościelny w  
dniu 3 września 2017 roku;

 oddelegowania pana Jana Heichela Prezesa W-MIR w dniu 2 września 2017 roku,  a pana  
Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR i pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR w 
dniu 3 września 2017 roku na XXIV Jesienne Targi Rolnicze "Wszystko dla rolnictwa";

 oddelegowania pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR, pana Mirosława Borowskiego  
Delegat do KRIR na Dożynki Diecezji Ełckiej w Pozezdrzu w dniu 8.09.2017 r.;

 oddelegowania pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR na V Olsztyńską Wystawę Dalii,  
dniach 9-10 września 2017 r.;

 oddelegowania  pana  Jana  Heichela  Prezesa  W-MIR  na  Gminne  Dożynki  10.09.2017  w 
Bisztynku.

 oddelegowania  pana  Jana  Heichela  Prezesa  W-MIR  na  inaugurację  Roku  Akademickiego 
2017/2018  oraz  nadanie  tytułu  Doktora  Honoris  Causa Profesorowi  Tetsuo  Kanno w  dniu 
2.10.2017 roku w Centrum Konferencyjnym Olsztyn-Kortowo;

 oddelegowania pana Jana Heichela Prezesa W-MIR do udziału  w Dożynkach Gminnych w  
Idzbarku w dniu 10 września 2017 r.;

 zwrotu  kosztów  podróży  dla  pana  Jana  Heichela  Prezesa  W-MIR  oraz  pana  Mirosława  
Borowskiego  Delegata  do  KRIR  za  udział  w  II  Dożynkach  Gminnych  w  Gołdapi  w  dniu 
26.08.2017 roku;

 zwrotu  kosztów  podróży  pani  Zofii  Stankiewicz  Członka  Zarządu  W-MIR  na  Święto 
Wieprzowiny w dniu 26.08.17 miejscowości Klimy;

 zwrotu kosztów podróży dla pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na Dożynki Gminne w dniu  
27.08.2017 roku w Gryźlinach;

 zwrotu koszów podróży pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR na Dożynki Gminno-
Parafialne oraz IV Regionalny Festiwal Klusek i Makaronu w dniu 27.08.17 we wsi Lipowiec;

 organizacji  konkursu  na  wieniec  dożynkowy  podczas  Warmińsko-Mazurskich  Dożynek 
Wojewódzkich w Olsztynku i przeznaczeniu kwoty 1000 zł na nagrodę pieniężną dla zwycięzcy  
konkursu, szczegóły konkursu określa regulamin;

 zmiany uchwały  nr 113/2015w sprawie uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w oględzinach,  
szacowaniu szkód oraz ustaleniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach 
i płodach przez dziki, łosie , jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań

 współorganizacji  finału  wojewódzkiego  konkursu  AgroLiga  2017  i  ufundowanie  nagrody  



rzeczowej o wartości 500 zł dla jednego z finalistów;
 oddelegowania pani  Zofii  Stankiewicz  na spotkanie  w sprawie  grupy  roboczej  w związku z  

przystąpieniem do prac nad projektem rocznego programu współpracy Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami  wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na rok 2018;

 pokrycia kosztów druku artykułu w Pulsie Regionu – na kwotę do 1110 zł brutto;
 oddelegowania pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR na Dni Soi w Drobinie  

w dniu 8.09.2017 r.;
 zwrotu kosztów podróży na posiedzenie Rady Społecznej działającej przy OT ANR w Olsztynie  

w dniu 26 lipca 2017 roku w Olsztynie panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu Członkowi Zarządu 
W-MIR,

  Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                                         Protokołowała: 
          Izby Rolniczej                                        Aleksandra Kasińska


