Protokół Nr 9/2017
Z posiedzenia Zarządu W-MIR z dnia 7 czerwca 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes W-MIR,
Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz Członkowie Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski- Delegat W-MIR
do KRIR, Jacek Kuczajowski Dyrektor Biura Izby, Jolanta Mackiewicz Zastępca Dyrektora Biura W-MIR,
Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie
Zarządu rozpoczęło się o godz. 10.30 w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie,
a zakończyło o godzinie 15.00.

Posiedzenie przebiegało wg następującego porządku:
1. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych
2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Sprawy bieżące

Ad. 1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad
Powiatowych
 Wniosek z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Iławskim z dnia 23.03.2017 r.
Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje do Zarządu o zwiększenie puli środków
będących w dyspozycji Rad Powiatowych do kwoty 1000 zł na jednego członka rady. - Zarząd
zapoznał się z wnioskiem poinformował, ze za gospodarkę finansową Izby odpowiada Zarząd, wyjaśnił,
ze Rady Powiatowe mają do dyspozycji 200 zł na jednego członka rady, ponadto otrzymują
dofinansowanie na Olimpiady i Dożynki Powiatowe. Zarząd W_MIR poinformował także, że jeśli
Rada Powiatowa W-MIR chce zorganizować szkolenie dla rolników, konkurs i inne działania statutowe
może wystąpić z wnioskiem na piśmie do Zarządu W-MIR.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu
W-MIR na zakup nagród dla laureatów - Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w
Rolnictwie w powiecie braniewskim, która odbędzie się w dniu 02.06.2017r w Braniewie.- Zarząd
zapoznał się z wnioskiem, podjął stosowną uchwałę.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej
na zakup nagród dla laureatów - Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w
Rolnictwie w powiecie braniewskim, która odbędzie się w dniu 02.06.2017r w Braniewie .- Zarząd
zapoznał się z wnioskiem, podjął stosowną uchwałę.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu W-MIR
na zakup nagród dla laureatów - Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w
Rolnictwie w powiecie elbląskim, która odbędzie się w dniu 01.06.2017r w Elblągu.- Zarząd zapoznał
się z wnioskiem, podjął stosowną uchwałę.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej
na zakup nagród dla laureatów - Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w

Rolnictwie w powiecie elbląskim, która odbędzie się w dniu 01.06.2017r w Elblągu.- Zarząd zapoznał
się z wnioskiem, podjął stosowną uchwałę.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania kwoty 250 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej
na zakup tabliczki pamiątkowej, która będzie wręczona na posiedzeniu Rady Powiatowej w miesiącu
czerwcu 2017r. dla Pana Jana Gutfrańskiego odchodzącego na emeryturę - koordynatora Odziały ANR
w Elblągu. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
elbląskim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się z
prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 350
zł (trzysta pięćdziesiąt 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z
powiatu węgorzewskiego, giżyckiego w dniu 29 maja 2017 r., które odbędzie się w Starostwie
Powiatowym w Węgorzewie ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo o godz. 10.30. - Zarząd podjął
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą
do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 350 zł
(trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z
powiatu giżyckiego, węgorzewskiego w dniu 29 maja 2017 r., które odbędzie się w Starostwie
Powiatowym w Węgorzewie ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo o godz. 10.30.- Zarząd podjął
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z prośbą o
wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 100 (sto) będącej w dyspozycji Rady na zakup
pamiątkowego grawertonu Panu Kazimierzowi Szozda - wieloletniemu pracownikowi W-MODR
oddział w Olecku z okazji odejścia na emeryturę. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z prośbą o
wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 600 zł(sześćset złotych ) na organizację posiedzenia Rady w
dniu 06-06-2017 w Olecku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej WMIR w powiecie oleckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie lidzbarskim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o przydzielenie z puli środków przeznaczonych na statutową działalność Rady
kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w
powiecie lidzbarskim. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie lidzbarskim.
Ad 2. Następnie Zarząd omówił pisma z Krajowej Rady Izb
 Prośba o przestawienie głównych powodów dla których rolnicy niechętnie ubezpieczają uprawy i
zwierzęta.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo w sprawie konkursu „ Rolniczki motorem innowacji w Polsce” i informacja wykreślenie
zapisu w pkt. 3 § 2 w Regulaminie Konkursu Ogólnopolskiego pn. „Rolniczki motorem innowacji
w Polsce". - Zarząd podjął uchwałę o organizacji konkursu i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000
zł.
 Odpowiedź MRiRW na wniosek W-MIR w sprawie wniosków na modernizację w obszarze "D"Zarząd zapoznał się z pismem, kopię postanowiono wysłać z protokołem z Walnego Zgromadzenie
W-MIR.
 Wystąpienie KRIR na wniosek W-MIR w sprawie wymarznięć i trudności z zawarciem
ubezpieczeń. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź MRiRW w sprawie wymarznięć i trudności z zawarciem ubezpieczeń.- Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź na wystąpienie KRIR w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w
wyniku przymrozków wiosennych. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wystąpienie KRIR oraz odpowiedź MRiRW w sprawie kredytu preferencyjnego. - Zarząd zapoznał

się z pismem.
 Wyjaśnienia MRiRW dotyczące doprecyzowania protokołu sporządzanego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z czynności kontrolnych w ramach płatności
obszarowych. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Opinia KRIR oraz odpowiedź do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub
płatności niezwiązanej do tytoniu w 2017 r. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacja przekazana przez MRiRW - dotycząca stanu realizacji płatności obszarowych w
kampanii 2016 r. wg stanu na dzień 24 maja br. w podziale na województwa.- Zarząd zapoznał się
z pismem.
 Do wiadomości - wystąpienie Zarządu KRIR do MRiRW oraz odpowiedź Ministerstwa w sprawie
ujednolicenia powierzchni PEG. - Zarząd postanowił kopię pisma wysłać wraz z protokołem
Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Stanowiska KRIR dotyczące:
a) konieczności podjęcia działań przez Rząd RP w związku z ustaleniem nowych obszarów OSN ,
b) ustalenia od 2018 roku nowych zasad wyznaczania obszarów ONW
c) konieczności kompleksowego opracowania przepisów dot. ubezpieczenia upraw rolnych i
zwierząt gospodarskich. - Zarząd zapoznał się ze stanowiskami.
 Odpowiedź MRiRW na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie zwrotu kosztów podróży dla














delegatów izb rolniczych, w związku z ich uczestnictwem w komisjach przetargowych.- Zarząd
zapoznał się z pismem.
Odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na pismo KRIR w sprawie
planów pozbawienia hodowców ryb karpiowatych rekompensat wodno-środowiskowych i powrotu
rybactwa śródlądowego pod nadzór resortu rolnictwa. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Pismo PZŁ, które zostało przekazane na ręce Prezesa KRIR w dniu 11 maja 2017 r., w sprawie
podjętych przez Zarząd Główny PZŁ działań dotyczących kontroli prowadzonych przez Zarządy
Okręgowe PZŁ w kołach łowieckich. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Pismo MRiRW w sprawie pobierania próbek glebowych. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Opinia KRIR do rządowego projektu Ustawy o znakowaniu produktów wytworzonych bez
wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz zmianie niektórych innych ustaw.Zarząd zapoznał się z pismem.
Opinia KRIR do Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu obrotu materiałem
siewnym odmian kukurydzy MON 810. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Opinia KRIR do poselskiego projektu ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych
emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne,
emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2017 r. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
Prośba o opinię w sprawie projektu ustawy Prawo wodne. – Uwagi do projektu zostały przekazane
KRIR.
Pismo dotyczące głosowania nad projektem aktu delegowanego Komisji zmieniającego
rozporządzenie delegowane 639/2014 w sprawie przepisów dotyczących płatności bezpośrednich
dla rolników, w tym zazieleniania zaplanowanym na najbliższe posiedzenie COMAGRI tj.
30.05.17.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz











ustawy o drogach publicznych.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub
przedmioty.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Do wiadomości projekt Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie wprowadzenia dobrowolnego
programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej
biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w wybranych stadach bydła.- Zarząd
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.- Zarząd
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Do wiadomości projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. - Zarząd zapoznał się z projektem,
nie wniósł uwag.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez
Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy
dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.- Zarząd
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł
uwag.

Ad 3 W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokoły nr 6 z 10 kwietnia 2017 r. nr 7 z dnia 08 maja 2017 r. i nr 8 z 15 maja 2017 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 564/2017 z 15.05.2017 r. , w miejsce Pana Jana
Heichela- Prezesa W-MIR oddelegowano Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR
 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji Konkursu „ Zaczarowany zakątek” i przeznaczeniu na ten
cel kwoty 2000 zł.
 Omówiono sprawy dotyczące organizacji VII Walnego Zgromadzenia W-MIR
 Omówiono stan prawny nieruchomości przy ul. Poprzecznej.
 Ministerstwo Finansów - Odpowiedź na pismo WMIR w sprawie zmian przepisów prawa w
zakresie sankcji finansowych i karnych jakie nakładane są na rolników nabywających paliwa od
nieuczciwych podmiotów. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopie przesłać wraz z
protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Ministerstwo Środowiska - odpowiedź na stanowisko Walnego Zgromadzenia W-MIR w sprawie
wieloletnich planów łowieckich oraz w sprawie Prawa Łowieckiego. - Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Ministerstwo Środowiska - Odpowiedź na pismo WMIR w sprawie zniesienia moratorium na łosia.
- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Zaproszenie do udziału w pracach zespołu ds. analizy szans i
zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w
województwie warmińsko-mazurskim.- Zarząd zapoznał się z pismem, do udziału w pracy Zespołu
oddelegowano Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie do wzięcia udziału w
























tegorocznym Święcie Plonów województwa warmińsko-mazurskiego dnia 17 września 2017 roku
w Olsztynku.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Prośba o wskazanie osób pretendujących do
honorowego odznaczenia „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz
wyznaczenie starosty i starościny Dożynek. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono ponowić
wnioski osób zgłoszonych w roku ubiegłym, które nie otrzymały odznaczenia.
Urząd Marszałkowski - Odpowiedź na pismo WMIR z informacją, że wieloletnie łowieckie plany
hodowlane sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wystąpić o informację dotycząca
wieloletnich planów łowieckich do PZŁ Zarząd Okręgowy w Olsztynie.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Prośba o wsparcie finansowe VIII edycji
Konkursu Fotograficznego "Rolnictwo to moja pasja" oraz zaproszenie przedstawiciela W-MIR do
prac w Komisji Konkursowej. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji konkursu i
przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł oraz o oddelegowaniu w skład komisji pani Zofii
Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
Powiatowy Zespół Doradztwa rolniczego w Olecku - Prośba o ufundowaniu nagród dla laureatów
i uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu
6 czerwca 2017 roku w Olecku. - Podjęto uchwałę o współorganizacji olimpiady i przeznaczeniu
na ten cel kwoty 200 zł.
PZDR Ełk - prośba o współudział w organizacji oraz dofinansowanie powiatowej Olimpiady
Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 31 maja 2017 roku. - Podjęto
uchwałę o współorganizacji olimpiady i przeznaczeniu na ten cel kwoty 200 zł.
PZDR w Lidzbarku Warmińskim- prośba o współorganizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy
Rolniczej, która odbędzie się w dniu 12.06.2017 r. - Podjęto uchwałę o współorganizacji olimpiady
i przeznaczeniu na ten cel kwoty 200 zł.
Gospodarstwo Rolne Adamowo- prośba o zajęcie stanowiska w sprawie znaków B-% i T-% w
miejscowości Adamowo. - Zarząd postanowił przekazać pismo do zapoznania się radcy Prawnemu
W-MIR.
Telewizja Kopernik - Współpraca/ projekt umowy
+ oświadczenie dotyczy realizacji
11 materiałów audiowizualnych dotyczących wspierania przedsiębiorców rolnych z regionu
Warmii i Mazur oraz organizacji ich zrzeszających. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie podpisania
umowy współpracy z Telewizją Kopernik.
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni - wniosek o dofinansowanie wyjazdu hodowców
na 16. Wyścigi koni Zimnokrwistych w Brandenburgii w miejscowości Bruck w dniach 23-25
czerwca 2017 r. - Zarząd zapoznał się z pismem, w związku z innymi działaniami statutowymi nie
udzielono wsparcia.
Agencja Rynku Rolnego - Zmiana adresu do korespondencji. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Mateusz Dudziak - Skarga Pana Edwarda Bulak na brak chęci współpracy ze strony Koła
Łowieckiego "Sokół" przy grodzeniu pól kukurydz. - Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono
wysłać pismo do PZŁ o przeprowadzenie kontroli w kole łowieckim.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - Sprawozdanie końcowe z realizacji działania wniosek o wypłatę salda (umowa szczegółowa nr ED/US/2016/14). - Zarząd zapoznał się z
pismem.

 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - Sprawozdanie końcowe z realizacji działania -


























wniosek o wypłatę salda (umowa szczegółowa nr ED/US/2016/15). - Zarząd zapoznał się z
pismem.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - informacja o nowym adresie kontaktowym
e-mail rada.regionu@warszawa.rzgw.gov.pl. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - wyniki analizy SWOT zebrane podczas warsztatu
pierwszego oraz wyniki z warsztatu dotyczącego problemów, celów, misji i wizji Krainy Kanału
Elbląskiego (dot. I debaty i warsztatów z cyklu koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych
marek turystycznych krainy kanału elbląskiego i ich komercjalizowania). - Zarząd zapoznał się z
pismem.
Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „Galop” – Podziękowanie w pomoc w realizacji Pikniku
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu Wiceprezesowi
W-MIR za uczestnictwo w spotkaniu „Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę daleko” , które odbyło
się w dniu 26 maja 2017 roku w Olsztynie
Nadleśnictwo Jedwabno - Zaproszenie na X Regionalną Wystawę Przyrodniczo-Łowiecką która
odbędzie się 27.05.2017 roku w Nadleśnictwie Jedwabno – uczestniczył Pan Romuald Tański
Wiceprezes W-MIR.
Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - Zaproszenie na uroczyste
obchody Krajowego Święta Ludowego oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca
2017 roku w Radłowie - Powiat Tarnowski. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zaproszenie na seminarium pt. „ 90 rocznica ustanowienia
Święta Ludowego” w dniu 5 czerwca 2017 roku w Warszawie. – Podjęto uchwałę w sprawie
zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu W-MIR.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy - Zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w
Olsztynie w dniu 05.06.2017 r. – uczestniczył Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu.
Zachodniopomorska Izba Rolnicza - Zaproszenie na konferencję pn. "Kształt Wspólnej Polityki
Rolnej Unii Europejskiej po roku 2020" w dniach 06-07.06.2017 Międzyzdroje. - Zarząd zapoznał
się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców - zaproszenie na Forum Spółdzielcze 2017 pn
"Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości" w dniu 7 .06.2017 roku
w Lublinie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Związek Gmin Warmińsko –Mazurskich - zaproszenie na uroczystość Jubileuszu 25-lecia Związku
Gmin Warmińsko-Mazurskich w dniu 8.06.2017 r
w Mierkach – Podjęto uchwałę o
oddelegowaniu Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR i zakupie statuetki pamiątkowej do kwoty 200
zł brutto
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie - Zaproszenie na Dzień Patrona
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie w dniu 9.06.2017 roku. - Podjęto
uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - zaproszenie na seminarium szkoleniowe
pt. "Wilk gatunek na styku ochrony przyrody i łowiectwa", które odbędzie się w dn. 09.06.2017 r.
w Nadleśnictwie Wejherowo – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romana Puchalskiego
Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim
Lab-Mlek Sp.z o.o. - Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w LAB-MLEKu w dniu 19 czerwca
2017 roku w siedzibie spółki Olsztyn. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu i udzieleniu
pełnomocnictwa Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR i Panu Markowi
Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR.
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Członków W-M ROT w dniu 19.06.2017 roku w Olsztynie.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu i
udzieleniu pełnomocnictwa Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu W-MIR.
Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "GG" - Zaproszenie do wzięcia udziału w jednodniowych
bezpłatnych szkoleniach pt. "Jakość w usługach podstawą konkurencyjności" w Elblągu w dniu
20.06.2017 i Łukcie w dniu 21.06.2017 r .- Zarząd zapłonął się z zaproszeniem.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - zaproszenie na II debatę i warsztaty z cyklu: koncepcja
budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych krainy kanału elbląskiego i ich
komercjalizowania w dniu 21 czerwca 2017 roku w Kamieniczkach Elbląskich. - Zarząd zapoznał
się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pan Romana PuchalskiegoPrzewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM - Zaproszenie na uroczystości związane z obchodami
20-lecia wydziału Biologii i Biotechnologii w dniach 29.06-01.07.2017 w Olsztynie.- Zarząd
podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR.
Logos Polska - Zaproszenie na Targi Hodowlane SOMMET DE L'ELEVAGE 4-6.10.2017 roku w
Clemont-Ferrand (Francja). - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Polska Agencja Przedsiębiorczości- zaproszenie na V Polski Kongres przedsiębiorczości w
Zielonej Górze w dniach 26-27 października 2017 r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegowano nikogo.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu-- zaproszenie na IX przegląd Zespołów '
Początek lata” im. Anny Grzywacz w dniu 17 czerwca 2017 r. w Łąkorzu. - Podjęto uchwałę o
oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie- zaproszenie na Dni Pola- 22.06.2017 r.Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela- prezesa W-MIR.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie-- zawiadomienie o posiedzeniu prezydium
Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w dniu 19.06.2017 r.Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej- prośba o zgłaszanie tematów na planowane w dniu 19 czerwca 2017
r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Biuro Posła Andrzeja Maciejewskiego- Podziękowanie za zaproszenie na Walne Zgromadzenie WMIR
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – zaproszenie do udziału w szkoleniu internetowym
pn. „ Gospodarstwo opiekuńcze- nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich” w terminie 26.0625.09.2017 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
CDR Brwinów- Informacja o organizowanych w dniach 19-20 czerwca 2017 r. szkolenie
„ Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska”- Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Zaproszenie na konferencję „Społeczność Warmii i Mazur w obliczu ekspansji ferm
wielkoprzemysłowych'. Która odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z
zaproszeniem oddelegowano Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.
Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji szkolenia z zakresu szacowania
szacowania szkód łowieckich, które odbyło się 19.04.2017 r. w Kętrzynie w kwocie 2441,13 zł
brutto. ( 2000 zł wykładowca, 441,13 zł- gastronomia)
Podjęto uchwąłe w sprawie organizacji szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich w dn.
26.06.2017 r. w powiecie mrągowskim i 27.06.2017 r. w powiecie lidzbarskim.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w
powiecie braniewskim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
braniewskim
 współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w
powiecie elbląskim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
elbląskim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
węgorzewskim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
giżyckim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
lidzbarskim
 organizacji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce” i przeznaczeniu na ten cel kwoty
1000 zł.
 zmiany uchwały nr 564/2017 z 15.05.2017 r. , w miejsce Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR
oddelegowano Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR.
 organizacji Konkursu „Zaczarowany zakątek” i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2000 zł.
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR do udziału w pracy zespołu ds. analizy
szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 roku w
województwie warmińsko-mazurskim oddelegowano
 współorganizacji VIII edycji Konkursu Fotograficznego "Rolnictwo to moja pasja" i
przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł oraz o oddelegowaniu w skład komisji pani Zofii
Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
 współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu
6 czerwca 2017 roku w Olecku i przeznaczeniu na ten cel kwoty 200 zł.
 współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu
31 maja 2017 roku w Ełku i przeznaczeniu na ten cel kwoty 200 zł.
 współorganizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się w dniu
12.06.2017 r w Lidzbarku Warmińskim i przeznaczeniu na ten cel kwoty 200 zł.
 podpisania umowy współpracy z Telewizją Kopernik.
 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu Wiceprezesowi W-MIR za uczestnictwo
w spotkaniu „Jem owoce, piję mleko – w życiu zajdę daleko” , które odbyło się w dniu 26 maja
2017 roku w Olsztynie
 zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu W-MIR za udział w
seminarium pt. „90 rocznica ustanowienia Święta Ludowego” w dniu 5 czerwca 2017 roku w
Warszawie
 oddelegowania Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na uroczystość Jubileuszu 25-lecia
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w dniu 8.06.2017 r w Mierkach i zakupie statuetki
pamiątkowej do kwoty 200 zł brutto
 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR na Dzień Patrona
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie w dniu 9.06.2017 roku.

















oddelegowania Pana Romana Puchalskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie elbląskim na seminarium szkoleniowe pt. "Wilk gatunek na styku ochrony przyrody i
łowiectwa", które odbędzie się w dn. 09.06.2017 r. w Nadleśnictwie Wejherowo
oddelegowania i udzielenia pełnomocnictwa Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi WMIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR na Walne Zgromadzenie w
LAB-MLEKu w dniu 19 czerwca 2017 roku w siedzibie spółki Olsztyn
oddelegowania i udzieleniu pełnomocnictwa Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu WMIR na Walne Zebranie Członków W-M ROT w dniu 19.06.2017 roku w Olsztynie
oddelegowania Pan Romana Puchalskiego- Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie elbląskim na II debatę i warsztaty z cyklu: koncepcja budowy i upowszechniania
sieciowych marek turystycznych krainy kanału elbląskiego i ich komercjalizowania w dniu 21
czerwca 2017 roku w Kamieniczkach Elbląskich
oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR na uroczystości związane z
obchodami 20-lecia wydziału Biologii i Biotechnologii w dniach 29.06-01.07.2017 w Olsztynie
oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na IX przegląd Zespołów '
Początek lata” im. Anny Grzywacz w dniu 17 czerwca 2017 r. w Łąkorzu.
oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na Dni Pola- 22.06.2017 r.
oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na konferencję „Społeczność Warmii i
Mazur w obliczu ekspansji ferm wielkoprzemysłowych'. Która odbędzie się 19 czerwca 2017 r.
w Olsztynie
pokrycia kosztów organizacji szkolenia z zakresu szacowania szacowania szkód łowieckich,
które odbyło się 19.04.2017 r. w Kętrzynie w kwocie 2441,13 zł brutto. (2000 zł wykładowca,
441,13 zł- gastronomia)
organizacji szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich w dn. 26.06.2017 r. w powiecie
mrągowskim i 27.06.2017 r. w powiecie lidzbarskim.

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
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