Protokół Nr 12/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
w dniu 02 września 2016 r. w Olsztynie
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes WMIR, Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR, Krzysztof Wiśniewski Członek Zarządu W-MIR,
Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski Delegat do KRIR, oraz Jolanta
Mackiewicz Z-ca Dyrektor Biura Izby.
Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Porządek posiedzenia:
1. Organizacja posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych
2. Praca Rad Powiatowych W-MIR.
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4. Sprawy bieżące.
Ad 1 W pierwszym punkcie Zarząd postanowił w dniu 20.09.2016 r. zorganizować wspólne posiedzenie
Zarządu z przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji. Postanowiono zaprosić ANR, ARR oraz
ARiMR oraz mecenasa Lecha Obarę. Głównymi tematami obrad będzie sytuacja na rynkach rolnych,
informacja dot. realizowanych programów z PROW 2014-2020 oraz aktualny stan obsługi wniosków o
płatności oraz sprawy związane z gospodarka Ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu państwa oraz
windykacja i restrukturyzacja zobowiązań w gospodarstwach rolnych.
Ad. 2 W drugim punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad
Powiatowych
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim - Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iław
skim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie w kwocie do 1000 zł na organizację Doży
nek Gminnych w Kałdunach w dn. 11.09.2016r. (zakup pucharów), Dożynek Diecezjalno-Gmin
nych w Lubawie w dn. 28.08.2016r. (zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Suszu w dn.
04.09.2016r. (zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Zalewie w dn. 11.09.1016r., Dożynek
Gminnych w Kisielicach w dn. 04.09.2016r. (zakup pucharów oraz nagrody rzeczowej). - Zarząd
zapoznał się z wnioskiem. Środki na organizację dożynek zostały zapewnione zgodnie z uchwałą
Zarządu W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorganizacji dożynek w po
wiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o wystosowania pisma do MRiRW
w sprawie rozszerzenia listy gatunków zwierząt gospodarskich uwzględniających drób jako zwie
rzęta objęte dofinansowaniem do kosztów utylizacji. - Zarząd postanowił wystosować pismo w
sprawie do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim - Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie
Działdowskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie w kwocie do 1000 zł na organiza
cję Dożynek Gminno-Powiatowych w dniu 28.08.2016 r. w Dłutowie Starym. - Zarząd zapoznał
się z wnioskiem. Środki na organizację dożynek zostały zapewnione zgodnie z uchwałą Zarządu WMIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach woje
wództwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie
szczycieńskim przeznacza kwotę 1000 zł przyznaną uchwałą Zarządu Izby na sfinansowanie na
gród dla dwóch rolników z gminy Jedwabno, które zostaną wręczone jako wyróżnienia podczas ob
chodów dożynek powiatowych w dniu 28 sierpnia 2016 r. w Jedwabnie.- Zarząd zapoznał się z













wnioskiem. Środki na organizację dożynek zostały zapewnione zgodnie z uchwałą Zarządu W-MIR
nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach wojewódz
twa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzic
kim przeznacza kwotę 1000 zł przyznaną uchwałą Zarządu Izby na sfinansowanie wyróżnień i na
gród rzeczowych dla rolników podczas dożynek i uroczystości rolniczych odbywających się
w gminach powiatu nidzickiego. Postanowiono przyznać środki na niżej wymienione uroczystości:
a)
dożynki gminne w Kozłowie – 300 zł,
b)
dożynki gminne w Janowie – 300 zł,
c)
święto pieczonego ziemniaka w Janowcu Kościelnym – 400 zł.
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Środki na organizację dożynek zostały zapewnione zgodnie z
uchwałą Zarządu W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorganizacji doży
nek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty
w wysokości 400,00 zł pochodzących ze środków przeznaczonych na statutową działalność Rad na
pokrycie kosztów zakupu nagród rzeczowych dla osoby, która brała udział w głosowaniu
w konkursie na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" podczas uroczystości w gminie Bartoszyce,
Bisztynek, Górowo Iławeckie w miesiącu wrzesień br.- Zarząd W-MIR podjął uchwałę o rozdyspo
nowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o przeznaczenie
kwoty w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację dożynek powiatowych
i gminnych na terenie powiatu węgorzewskiego.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Środki na or
ganizację dożynek zostały zapewnione zgodnie z uchwałą Zarządu W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lip
ca 2016 roku w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazur
skiego w 2016 roku
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie piskim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o przeznaczenie kwoty
w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację dożynek powiatowych i gminnych
na terenie powiatu piskiego. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Środki na organizację dożynek
zostały zapewnione zgodnie z uchwałą Zarządu W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w
sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016
roku
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o przeznaczenie kwoty
w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację dożynek powiatowych i gminnych
na terenie powiatu giżyckiego. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Środki na organizację dożynek
zostały zapewnione zgodnie z uchwałą Zarządu W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w
sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016
roku
Przewodniczący Rady Powiatowej WMIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą o interwencję
w sprawie szybkiego usuwania z dróg dzikich zwierząt potrąconych przez samochody. Szybkie
usunięcie zwierząt z dróg pozwoli na ograniczenie rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru
świń. - Zarząd wyjaśnił, ze usuwanie zwierząt należy do zarządy drogi i jeśli są określone przypad
ki należy je zgłaszać do zarządu dróg powiatowych , gminnych, wojewódzkich czy krajowych.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej

Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolni
czej o podjęcie uchwały w sprawie:
a) rozdysponowania kwoty nie przekraczającej 500 zł brutto na ufundowanie nagród w konkursie
wiedzy rolniczej, przeprowadzonego podczas Dożynek Gminnych w Kolnie w dniu 28 sierpnia
2016 roku, ze środków przeznaczonych na współorganizację dożynek zgodnie uchwałą Zarządu
W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach
województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku;- Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Środki
na organizację dożynek zostały zapewnione zgodnie z uchwałą Zarządu W-MIR nr 318/2016 z
dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmiń
sko-mazurskiego w 2016 roku
b) rozdysponowania kwoty nie przekraczającej 800 zł brutto na ufundowanie pamiątkowych grafik
dla wyróżniających się rolników z powiatu olsztyńskiego, które zostaną wręczone podczas Do
żynek Powiatowo-Gminnych w Świątkach w dniu 4 września 2016 roku, w tym 500 zł zgodnie z
uchwałą Zarządu W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorganizacji do
żynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku oraz 300 zł ze środków
będących w dyspozycji Rady.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Środki na organizację dożynek
zostały zapewnione zgodnie z uchwałą Zarządu W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w
sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016
roku. Podjęto uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji rady Powiatowej WMIR w powiecie olsztyńskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w powiecie ełckim zwraca się z wnioskami:
a) o wyrażenie zgody na wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 100 zł (sto zł 00/100) na ta
bliczką pamiątkową z okazji otwarcia nowo wybudowanej obory w Gospodarstwie Państwa
Ponichtera w gm. Prostki.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiato
wej W-MIR w powiecie ełckim.
b) O podjęcie uchwały w sprawie organizacji wyjazdu członków W-MIR do Bednar na AGRO
SHOW 2016 w terminie 23-25 września 2016 . - Podjęto uchwałę w sprawie organizacji wy
jazdu na AGROSHOW 2016.
 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 zakup nagród dla wyróżnionych rolników, które będą wręczone w czasie dożynek
gminy Wilczęta w dniu 04 września 2016 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środ
ków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podję
cie uchwały w sprawie przekazania kwoty po 200 zł ( na wymienione poniżej gminy) ze środków bę
dących w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup nagród dla wyróżnionych rolników, które będą
wręczone w czasie dożynek gminnych w Miłomłynie, Ostródzie i Grunwaldzie w miesiącu wrześniu
2016r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
ostródzkim.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o pod
jęcie uchwały w sprawie współorganizowania i przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących
w dyspozycji Zarządu W-MIR na zakup pucharów, nagród , które będą wręczone w czasie Do
żynek Powiatu Ostródzkiego w Ostródzie w dniu 11 września 2016 roku. - Zarząd zapoznał się z
wnioskiem. Środki na organizację dożynek zostały zapewnione zgodnie z uchwałą Zarządu W-MIR

nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach wojewódz
twa warmińsko-mazurskiego w 2016
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinan
sowanie dożynek na terenie gminy Orneta w powiecie lidzbarskim. - Zarząd podjął uchwałę o roz
dysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim.
 Zaproszenie na Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim- 8.09.2016 r. Na posiedzenie został oddelegowany Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR.
Ad 3 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Informacja o konferencji Rady Kobiet w dniu 13-14 października 2016 r. - Zarząd podjął uchwałę
o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR oraz Pani Agnieszki Kobryńprzewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej.
 Wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa w sprawie uznania przez ARiMR za siłę wyższą
warunków pogodowych, które uniemożliwiają zasianie poplonów w wymaganym terminie.- Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Zaproszenie na posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej 6 września 2016 godz. 11:00 na
temat sprzedaży ziemi i Prawa łowieckiego w Warszawie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem w
posiedzeniu będzie uczestniczył Pan Jan Heichel Prezes W-MIR.
 Wniosek do Prezesa ANR Waldemara Humięckiego w sprawie regionalizacji kryteriów i zasad
oceny ofert pisemnych w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na dzierżawę
albo sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP oraz odpowiedź Prezesa ANR. Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek samorządu rolniczego dotyczący stworzenia
nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź MRiRW na pismo Zarządu KRIR z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie umożliwienia
rolnikom, którzy posiadają protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi sporządzony w 2014 r. i nie otrzymali pomocy ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Zarząd zapoznał się z pismem.
 Propozycja raportu na temat OSN oraz opinia przekazana przez Zarząd KRIR do Ministerstwa
Rolnictwa na temat projektu raportu dotyczącego OSN w latach 2012-15. - Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Odpowiedź Komisarza Hogana na wspólne wystąpienie w sprawie poparcia wniosku polskiego
Rządu w zakresie umorzenia kar za nadprodukcję mleka. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR o przywrócenie zasad udzielania dopłat do
kwalifikowanego materiału siewnego, obowiązujących w 2015 roku, z jednoczesnym
podwyższeniem stawek określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.10.2007 r.
w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany o 50% . - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź MRIRW na wniosek KRIR o rozszerzenie listy rodzajów działalności gospodarczej, na

które może być przyznana pomoc w ramach operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług
rolniczych" objętej PROW na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wystąpienie KRIR oraz odpowiedź MRiRW w sprawie wniosku o zwiększenie skuteczności
odstrzału sanitarnego dzików. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Do wiadomości pismo KRIR dot. pozwoleń na poruszanie się kombajnami po drogach publicznych
oraz pismo Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie uzyskania zezwolenia na poruszanie się kombajnem po drogach publicznych. Zarząd
zapoznał się z pismem. Informacja została umieszczona na stronie internetowej W-MIR.
 Informacja dotycząca projektu ustawy Prawo wodne. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Zarządu KRIR w sprawie planowanego ograniczenia liczby
leków dostępnych na rynku poza aptecznym. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacja MRiRW odnośnie uchwały nr 86, w załączniku której określono kryteria wyboru
operacji dla działania - Transfer wiedzy i działalność informacyjna w ramach PROW 2014-2020. Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacja z Zespołu Koordynacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w sprawie zgłoszenia
przykładów innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez LGD w Polsce, które przekazane zostaną
organizatorom warsztatu „The SMART LEADER" w dniach 15-16 listopada 2016 r.
w Estremadura w Hiszpanii.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacje o projektach i możliwościach inwestycyjnych w odnawialne źródła energii (OZE) na
całym świecie.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo dot. kas fiskalnych na targach.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
a) 186/2016 w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.
b) 187/2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. - uwagi do
01.09.2016- Zarząd zapoznał się z projektami nie wniósł uwag.
 Druga wersja ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawę „Przepisy
wprowadzające ustawę o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich". - Zarząd zapoznał się z
projektami nie wniósł uwag.
 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
-.- Zarząd zapoznał się z projektami nie wniósł uwag.
 Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce -Zarząd zapoznał się z projektami nie
wniósł uwag.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin - Zarząd zapoznał się z
projektami nie wniósł uwag.
 Informacja o możliwości zgłaszania uwag do projektu zmiany Planu Operacyjnego Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskiej na lata 2016-2017 w zakresie SIR. - Zarząd zapoznał się z projektami nie
wniósł uwag.
 Dokument opracowany przez Ministra Rozwoju pt.: „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju" - Zarząd zapoznał się z projektami nie wniósł uwag.
Ad 4 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące
 Przyjęto protokół nr 11 z dnia 02 sierpnia 2016 r.
 Pani Anna Bućwiło- pracownik biura W-MIR poinformowała Zarząd W-MIR, że coraz częściej
zarówno do biur terenowych jak i do biura w Olsztynie zgłaszają się rolnicy ( według ustawy o


















kształtowaniu ustroju rolnego są to „nie- rolnicy”), których Agencja wysyła po poświadczenie
należytego prowadzenia działalności rolniczej po nabyciu gruntów. Sprawa zaczyna być
skomplikowana, gdyż wydawanie oświadczeń nie jest uregulowane żadnymi przepisami prawnymi
ani porozumieniem, brak też jest kryteriów na podstawie których Izba miałaby takie oświadczenia
zaopiniować. W związku z czym, w chwili obecnej takie oświadczenia są wyjątkowo opiniowane
dopiero po konsultacji z przedstawicielami W-MIR w terenie. Zarząd W-MIR postanowił
zastanowić się nad rozwiązaniem tej sprawy i poruszyć ją na najbliższym posiedzeniu Zarządu
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych. Kolejną kwestią poruszoną przez Pani Annę Bućwiło była
sprawa potwierdzania wywieszania ogłoszeń o sprzedaży ziemi zgodnie z nową ustawą o obrocie
ziemią. Agencja żąda od sprzedawcy poświadczeń wywieszania ogłoszeń w biurach izby (na
stronie, tablicy ogłoszeń itp.). Zarząd wyraził zgodę na wystawianie takich zaświadczeń przez
biuro. Kolejną kwestią żądaną przez Agencję jest poświadczanie przez Izbę o zainteresowaniu
danym ogłoszeniem. Pani Anna wyjaśniła, że Izba nie stroną sprzedaży, nie jesteśmy wskazani w
ogłoszeniach do kontaktów w sprawie sprzedaży, więc biuro nie będzie posiadało wiedzy o
zainteresowaniu bądź nie sprzedażą danej nieruchomości. W związku z czym w tej kwestii nie będą
wystawiane poświadczenia.
Podjęto uchwałę w sprawie zakupu gadżetów promujących W-MIR w kwocie 6000 zł
Podjęto decyzję o zwrocie kosztów podróży Panu Kazimierzowi Wróblewskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim na Dożynki Jasnogórskie w
dniach 3-4.09.2016 oraz Panom Włodzimierzowi Marchewce, Tadeuszowi Kaczkowskiemu i
Jerzemu Brzozowskiemu za dojazd do miejsc zbiórki – Nidzicy.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi
W-MIR i Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu na spotkanie z Zarządem WarmińskoMazurskiego Związku Producentów Rolnych w dniu 18.08.2016 r. w Olsztynie.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR,
Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi WMIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi
Zarządu W-MIR na spotkanie z Wicewojewodą w dniu 19.08.2016 r. w Olsztynie. Tematem
spotkania było szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Podjęcie uchwałę w sprawie organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki Prezydenckie
w dniach 10-11.09.2016 r. w Spale
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - pismo w spr. przesyłania wniosków do
gmin o uruchomienie prac komisji szacujących straty w gospodarstwach rolnych spowodowane
niekorzystnymi warunkami pogodowym. - Zarząd zapoznał się z pismem.
ARiMR - odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pismo W-MIR
w sprawie wystąpienia do ARiMR o interwencję w sprawie opóźnionego zasiewu poplonów
ścierniskowych, związanego z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.- Zarząd zapoznał się z
pismem.
Pismo WIR do KRIR dot. ustawy o izbach rolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pismo w sprawie zakazu wprowadzenia do obrotu nasion
zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających w swoim składzie 3 substancje czynne
neonikotynoidów. - Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono wysłać wraz z protokołem
Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Ministerstwo Środowiska - Odpowiedź na Pismo w spr. szkód wyrządzonych przez ptaki chronione
na polach uprawnych. - Zarząd zapoznał się z pismem. - Kopię postanowiono wysłać wraz
z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Urząd Miejski w Miłakowie - Pismo w sprawie oddelegowania przedstawiciela W-MIR
























w Olsztynie do uczestnictwa w pracach komisji powołanej do spraw szacowania strat
w gospodarstwie rolnym na dz. nr 62/2 w miejscowości Bieniasze gm. Miłakowo.- Zarząd
zapoznał się z pismem, w pracach komisji uczestniczyła Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu
W-MIR.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - Rozporządzenie MRiRW oraz wytyczne dot. LSR.Zarząd zapoznał się z pismem.
Fundacja Młody Hodowca na rzecz rozwoju i integracji - Propozycja współpracy z Fundacją Młody
Hodowca.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Pismo z propozycją włączenia się
w publikację monografii dokumentującej 60 lat doradztwa rolniczego z terenu Warmii, Mazur
i Powiśla i dofinansowanie tego przedsięwzięcia. - Zarząd podjął uchwałę o współpracy włączenia
się w publikację monografii i przeznaczył na ten cel kwotę 500 zł brutto.
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - Pismo z propozycją podjęcia współpracy
w zakresie realizacji zadania: System QMP profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia
dochodowości produkcji bydła opasowego" i prośbą o pomoc w organizacji szkoleń w tym
zakresie.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił rozważyć propozycję organizacji szkoleń oraz
uzyskać informację o ich finansowaniu.
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - Prośba o rozpropagowanie konkursu Producent
Bydła Mięsnego Roku 2016 oraz zgłaszanie swoich kandydatów. - Postanowiono informacje
umieścić na stronie internetowej W-MIR.
Pan Zbigniew Czeszejko - Prośba o poparcie wniosku o zawieszenie egzekucji komorniczej o sygn.
akt: Km 2632/16 Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Elblągu Jacka Bortnika,Zarząd zapoznał się z pismem.
Pan Marek Krygiel - do wiadomości pismo z zawiadomieniem dot. gruntów obręb Ulmowo gmina
Susz powiat Iława dzierżawionych przez spółkę Pana Marka Szmigiel i poddzierżawianą Panu
Romanowi Reiwerowi. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Urząd Miejski w Bisztynku - notatka służbowa wraz ze zdjęciami z oględzin pól Panów Tatarczaka
odnośnie szkód spowodowanych przez dziki o obrębie rejonu działania koła łowieckiego Ponowa z
siedzibą w Biskupcu. - Zarząd postanowił wystosować pismo z prośbą o należyte wykonywanie
odstrzałów dzików na dzierżawionych przez koło terenie.
Prezentacja prof. E.Makosza i dr B.Noseckiej.- Zarząd zapoznał się z prezentacją.
Biuro Reklamy Gazety Olsztyńskiej - Oferta stałej współpracy.- Zarząd zapoznał się z ofertą
współpracy.
Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Gdańsku - Oferta reklamy w Poradniku dla
hodowców bydła.- Zarząd zapoznał się z ofertą.
ECORYS - Zaproszenie do udziału w projekcie dot. możliwości zastosowania instrumentów
finansowych w ramach PROW 2014-2020 realizowanym na zlecenie MRiRW.- Zarząd zapoznał
się.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - prośba o deklarację chęci współpracy
przy organizacji szkoleń, targów workshopów. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Pani Alicja Ogonek - wypowiedź na temat ASF. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - harmonogram spotkań informacyjnych w gminach na
temat Lokalnej Strategii Rozwoju i harmonogramie naboru wniosków.- Zarząd zapoznał się z
harmonogramem.

 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na XIX sesję Sejmiku Województwa


























Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30.08.2016 r. w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,
nikt nie uczestniczył.
Jarosław Sachajko Poseł na Sejm RP –zaproszenie na konferencję" GMO - szansa czy zagrożenie
dla polskiego rolnictwa i środowiska naturalnego w dniu 01.09.2016 w Warszawie.- Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano.
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn - Zaproszenie dla Pani Zofii Stankiewicz na Dożynki Gminne
Gminy Miłomłyn w dniu 03.09.2016 w Karnitach.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Urząd Gminy Kurzętnik - Zaproszenie na Dożynki Gminno-Parafialne w Wawrowicach w dniu
04.09.2016 r. w Wawrowicach.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem w związku z licznymi
obowiązanymi nikt z Zarządu nie może uczestniczyć w wydarzeniu.
Starosta Olsztyński - Zaproszenie na Powiatowo-Gminne Dożynki Warmińskie Święto Plonów
i Ekologicznej Zdrowej Żywności w dniu 04.092016 w Świątkach. - Podjęto uchwałę o
oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.
Gminny Ośrodek Kultury Rozogi - Zaproszenie na Dożynki Gminne w Rozogach w dniu
04.09.2016. - Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację Dożynek Gminnych w
Rozogach, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR
oraz w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Bożennie Dróz Członkini Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie szczycieńskim za przywiezienie pocztu sztandarowego- w którym uczestniczyła. Na
współorganizację przeznaczono kwotę do 260 zł.
Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na Dożynki Gminne w Biskupcu w dniu 04.09.2016 r.Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w dożynkach będzie uczestniczył Pan Jan Heichel- Prezes WMIR.
Urząd Gminy Dywity - Zaproszenie na XVI Kiermas Warmiński w Brąswałdzie w dniu
04.09.2016r. -Zarząd zapoznał się z zaproszeniem w związku z licznymi obowiązanymi nikt z
Zarządu nie może uczestniczyć w wydarzeniu.
Urząd Gminy Iława - Zaproszenie na Gminne Dożynki w Kałdunach w dniu 04.09.2016 r. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem w związku z licznymi obowiązanymi nikt z Zarządu nie może
uczestniczyć w wydarzeniu.
Urząd Gminy Janowiec Kościelny - Zaproszenie na XXXI obchody Święta Pieczonego Ziemniaka
i Święto Plonów 2016 w dniu 04.09.2016 w Kucach - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem w
związku z licznymi obowiązanymi nikt z Zarządu nie może uczestniczyć w wydarzeniu.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na XXIII Jesienne Targi
Rolnictwa "Wszystko dla rolnictwa" w dniach 3-4.09.2016 r w Olsztynie.- Podjęto uchwałę w
sprawie współorganizacji targów i oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - Zaproszenie na debatę i warsztaty "Produkty
turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego" 6-7.09.2016 r. godz. 10:00 w Elblągu.- Podjęto uchwałę o
oddelegowaniu Pana Romana Puchalskiego- Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie elbląskim.
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach - Zaproszenie na obrady XXVI Sesji Rady Powiatu
Bartoszyckiego w dniu 08.09.2016 r. w Bartoszycach. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana
Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.
Hodowla Soi AgroYoumis Polska Sp. z o.o. - Zaproszenie na DNI SOI. - Zarząd zapoznał się z
pismem, nie oddelegowano nikogo.

 Urząd Miasta i Gminy Pasym - Zaproszenie na "Międzygminne Targi Przedsiębiorczości" w dniach


























9-10.09.2016 w Pasymiu.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa WMIR oraz Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR
Urząd Gminy Ełk - Zaproszenie na Dożynki Gminy Ełk w dniu 10.09.2016 r. w Stradunach.Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Krzysztofa Wiśniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.
Urząd Miejski w Ornecie - Zaproszenie na obchody Święta Plonów "Dożynki Gminne 2016"
w dniu 10.09.2016 w Bażynach.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka KuźniewskiegoCzłonka Zarządu W-MIR.
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM - Zaproszenie na IV Olsztyńską Wystawę Dalii w dniach
10-11.09.2016 r. w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie - Zaproszenie na Dożynki Archidiecezjalne w dniu
11.09.2016 r. w Gietrzwałdzie.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda TańskiegoWiceprezesa W-MIR.
Starostwo Powiatowe w Ostródzie - Zaproszenie na Dożynki Powiatu Ostródzkiego w dniu
11.09.2016 w Ostródzie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w dożynkach będzie uczestniczyła
Pani Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR.
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim - Zaproszenie na Dożynki GminnoPowiatowe w dniu 11.09.2016 r. w Gwiździnach.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegowano nikogo.
Podlaska Izba Rolnicza - Informacje dotyczące konferencji "Rozwój północno-wschodniej Polski
na rynku wołowiny" w dniu 12.09.2016 r., w Augustowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,
podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR i Pana Krzysztofa
Wiśniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - zaproszenie na konferencję pn. „Innowacyjne
metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie", w dniach 12-13 września br. Ołtarzew
k. Ożarowa Mazowieckiego.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury - Zaproszenie na VIII Ogólnopolską Konferencję
z cyklu "Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa" pt.: Człowiek i środowisko jedno zdrowie - wspólna odpowiedzialność w dniach 12-13.09.2016 r. w Licheniu Starym Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Stowarzyszenie Odra-Niemen - Zaproszenie na konferencję "Dobra inwestycja w polskim rejonie"
Misje gospodarcze w Rejonie Solecznickim na Litwie w dniu 12.09.2016 r. w Warszawie Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na wyjazd studyjny do
Niemiec w terminie 12-15.09.2016 .- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Zbigniewa Gąsiora.
Urząd Miejski w Olecku - Zaproszenie na Święto Plonów- Olecko 2016 w dniu 18.09.2016 r.
w Olecku. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych - Zaproszenie na Wystawę Agro Show
2016 w dniach 23-25.09.2016 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Urząd Gminy w Godkowie - Zaproszenie na Dożynki powiatowe w Godkowie w dniu 24.09.2016r.
- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.
Rawicom.pl - Zaproszenie na polską edycję międzynarodowej konferencji EVIM - dt. samochodów
elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania w dniach 19-21.10.2016. - Zarząd zapoznał się z
zaproszeniem.

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na wyjazd na targi Agromek

w Danii. - Do udziału w wyjeździe zgłoszono Panią Zofie Stankiewicz oraz Pana Marka
Kuźniewskiego i Krzysztofa Wiśniewskiego- Członków Zarządu W-MIR.
 Pan Romuald Tański- Wiceprezes W-MIR przedstawił sprawę rolnika z powiatu szczycieńskiego
dot. płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Zarząd W-MIR polecił przekazanie
sprawy do przeanalizowania Radcom prawnym W-MIR.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim
 organizacji wyjazdu na Agroshow 2016 Bednar.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR oraz Pani Agnieszki KobryńPrzewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej na a konferencję Rady Kobiet w dniu
13-14 października 2016 r
 zakupu gadżetów promujących W-MIR w kwocie 6000 zł
 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Markowi
Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu na spotkanie z Zarządem Warmińsko-Mazurskiego Związku
Producentów Rolnych w dniu 18.08.2016 r. w Olsztynie
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR, Panu Romualdowi
Tańskiemu- Wiceprezesowi WMIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR
na spotkanie z Wicewojewodą w dniu 19.08.2016 r. w Olsztynie.
 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki Prezydenckie w dniach 10-11.09.2016 r. w
Spale
 współpracy włączenia się w publikację monografii dokumentującej 60 lat doradztwa rolniczego z
terenu Warmii, Mazur przeznaczył na ten cel kwotę 500 zł brutto
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na Powiatowo-Gminne Dożynki Warmińskie
Święto Plonów i Ekologicznej Zdrowej Żywności w dniu 04.092016 w Świątkach.
 współorganizacji Dożynek Gminnych w Rozogach w dniu 04.09.2016 ( oddelegowano Pana
Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR oraz postanowiono zwrócić koszty podróży Pani
Bożennie Drózd Członkini Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim za przywiezienie
pocztu sztandarowego - w którym uczestniczyła. Na współorganizację przeznaczono kwotę do 260
zł.)
 współorganizacji jesiennych targów i oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na
XXIII Jesienne Targi Rolnictwa "Wszystko dla rolnictwa" w dniach 3-4.09.2016 r w Olsztynie
 oddelegowania Pana Romana Puchalskiego- Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie elbląskim. na debatę i warsztaty "Produkty turystyczne Krainy Kanału Elbląskiego"
6-7.09.2016 r. godz. 10:00 w Elblągu
 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR na obrady XXVI Sesji Rady
Powiatu Bartoszyckiego w dniu 08.09.2016 r. w Bartoszycach.
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR oraz Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa
W-MIR na "Międzygminne Targi Przedsiębiorczości" w dniach 9-10.09.2016 w Pasymiu

 oddelegowania Pana Krzysztofa Wiśniewskiego- Członka Zarządu W-MIR na Dożynki Gminy Ełk








w dniu 10.09.2016 r. w Stradunach
oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR na obchody Święta Plonów
"Dożynki Gminne 2016" w dniu 10.09.2016 w Bażynach.
oddelegowania Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR. na Dożynki Archidiecezjalne w
dniu 11.09.2016 r. w Gietrzwałdzie.
oddelegowania Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR i Pana Krzysztofa Wiśniewskiego- Członka
Zarządu W-MIR na konferencję "Rozwój północno-wschodniej Polski na rynku wołowiny" w dniu
12.09.2016 r., w Augustowie
oddelegowania Pana Zbigniewa Gąsiora na wyjazd studyjny do Niemiec w terminie 12-15.09.2016
oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na Dożynki powiatowe w Godkowie w dniu
24.09.2016 r.

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
 Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

