Protokół nr 13/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 20 września 2016 roku
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes WMIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR,
Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski – Delegat do KRIR,
Przewodniczący Rad Powiatowych i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na posiedzeniu oraz
Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura. W posiedzeniu
uczestniczyli także zaproszeni goście: Patrycja Rozumowicz, Jacek Herman- przedstawiciele ANR OT w
Olsztynie i Zbigniew Nadrowski – Z-ca Dyrektora ANR OT w Olsztynie, Dariusz Wasiela- Dyrektor
Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Pani Justyna Sobiesiak i Pan Marcin
Kazimierczuk- Z-cy Dyrektora ARiMR oraz Pan Lech Obara i Pani Marta Kawula- Prawnicy.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10 30 i
trwało do godz. 1530 .
Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Informacja z zakresu windykacji i restrukturyzacji zobowiązań w gospodarstwach rolnych.- Mecenas
Lech Obara
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych.
3. Informacja na temat płatności realizowanych przez ARiMR oraz aktualnego stanu obsługi wniosków
obszarowych i naborze wniosków na działania w ramach PROW 2014-2020 - Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych - Agencja Rynku Rolnego.
5. Sprawy bieżące.

Ad.1 W pierwszym punkcie posiedzenia prawnicy- Pan Lech Obara i Pani Marta Kawula przedstawili
zgromadzonym nowe prawo restrukturyzacyjne. Pan Lech Obara przywitał wszystkich i powiedział, że
obecnie sytuacja jest trudna, gdyż coraz więcej gospodarstw ma problemy finansowe. Dodał, że rolnicy to
grupa zawodowa, których praca często zależy od warunków atmosferycznych. Przy problemach ze spłatą
wierzycieli w pierwszej kolejności są postępowania egzekucyjne, a istnieje wąska grupa rolników, którzy
znają się na egzekucjach. W związku z czym należy coś z tym zrobić. Poinformował zgromadzonych, że
od 1 stycznia weszły nowe przepisy dotyczące restrukturyzacji i dają one szansę utrzymania gospodarstwa.
Należy uświadamiać rolników co zrobić jak pojawi się komornik. Pan Lech Obara zaprosił do współpracy i
oddał głos pani prawnik Marcie Kawula. Pani prawnik wyjaśniła, że są cztery procedury
restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe,
postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. W każdym z postępowań jest możliwe zawieszenie
egzekucji. Pani Marta Kawula wyjaśniła co oznacza postępowanie o zatwierdzeniu układu, które stosuje
się najczęściej dla osób świadomych tego, że w najbliższej przyszłości zetkną się z problemami
finansowymi, postępowanie jest możliwe do wdrożenia w sytuacji, gdy suma wierzytelności spornych
uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15 % ogólnej sumy wierzytelności.
W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do
samodzielnego zbierania głosów wierzycieli w celu doprowadzenia do zawarcia układu. Układ zostaje
zawarty gdy odpowie się za nim większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem,
mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności. Po zakończeniu zbierania głosów „za” dłużnik

składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd powinien rozpatrzyć wniosek w terminie 2 tygodni.
Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Zbigniew Ziejewski- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie nowomiejskim, który zapytał co w przypadku jak rolnicy oddają towary do firm, które upadają,
jest rada wierzycieli, ale drobni rolnicy nie są brani pod uwagę. Sędzia robi postępowanie układowe, 40 %
zostaje umorzone, a 60 % rozłożone na 8 lat. Co dalej w takim przypadku? Pani Marta Kawula
odpowiedziała, że co do rady wierzycieli, w tej chwili prawo znosi dużych wierzycieli, teraz może być 3,
wyjaśniła także, że to zgromadzenie wierzycieli głosuje czy jest za układem czy nie. Następnie Pan
Zbigniew Ziejewski zapytał jak zabezpieczyć towar przed upadłością. Pani prawnik odpowiedziała, że
należy to zrobić w momencie zawierania kontraktów. Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu zapytał w
jakim momencie należy zastosować prawo restrukturyzacji, kiedy gospodarstwo ma kłopoty? Pani Marta
Kawula odpowiedziała, że najpierw uproszczone postępowanie, zbieranie głosów 2/3 wierzycieli i złożenie
wniosku do sądu. Pan Zbigniew Ziejewski zapytał o spółki, jak odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.
Pani Kawula odpowiedziała, że w przypadku kiedy wierzyciel nie zaspokoi się z majątku spółki, bierze
pod uwagę majątek każdego z członków spółki. Pan Roman Puchalski- Przewodniczący Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie elbląskim, zapytał czy z ugody można się wycofać. Pani Kawula odpowiedziała, że
stosownie do okoliczności plan restrukturyzacyjny można zmieniać, zawsze można skrócić okres spłat. Pan
Ryszard Wołkoński – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżycki, zapytał o sytuacje,
w której rolnik sprzedał opasy, firma wyłudziła 1,5 mln. I ogłosiła upadłość. Rolnicy mają orzeczenia, ale
nie mogą odzyskać pieniędzy. Pani Marta Kawula odpowiedziała, że jeśli nie można odzyskać
wierzytelności ze spółki to trzeba próbować z prywatnych majątków. Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR
podziękował pani prawnik za przybycie na spotkanie i poprosił o zabranie głosu dyrektora Agencji Rynku
Rolnego.
Ad 4 W kolejnym punkcie porządku obrad Pan Dariusz Wasiela przedstawił sytuację na rynkach rolnych.
Poinformował zgromadzonych, że są rekordowe zbiory zbóż w Rosji i na Ukrainie. Ceny pszenżyta
wynoszą 550-560 zł, kukurydzy 600-615 zł, jęczmień 490-550 zł. Poinformował także, że do oddziału w
Olsztynie wpłynęło około 3000 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego i oddział w Olsztynie jest
w stanie wydać decyzje w ciągu 1 tygodnia. Decyzje będą jednak wydane z chwila kiedy będzie znana
stawka dopłaty. Zarówno Pan Dyrektor Wasiela jak i Pan Prezes Jan Heichel byli zgodni, że stawki dopłat
do materiału siewnego muszą być wyższe. Pan Dariusz Wasiela dodał, że aby móc realizować dopłaty na
poziomie tego co było należało by dorzuć 20 %, ale budżet nie dysponuje odpowiednimi środkami. Pan Jan
Heichel- Prezes W-MIR zapytał,czy Pan dyrektor posiada wiedzę ile zboża wpłynęło z Ukrainy. Pan
Dyrektor Wasiela odpowiedział, że takiej wiedzy nie posiada. W dalszej części Pan Dariusz Wasiela
przedstawił sytuację na rynku mleka. Poinformował, że o pomoc w kraju złożono 6800 wniosków na
kwotę pomocy 10 mln złotych, zakupy interwencyjne mleka w proszku w kraju 35 tys ton, prywatne
przechowalnictwo 2,8 tys. ton. Jeśli chodzi o produkcje mleka nasępił wzrost produkcji o 1 %. Pan
Dyrektor Wasiela poinformował zgromadzonych, że można składać wnioski o pomoc unijną dla
producentów mleka ograniczających dostawy. Wnioski można składać w Oddziałach Terenowych Agencji
Rynku Rolnego od do 21 września 2016 r. do godz. 12.00. O przyznanie pomocy na ograniczenie dostaw
mogą ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w
jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczą dostawy mleka w stosunku do
analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.
Pomoc będzie należała się także spadkobiercom rolników, którzy spełnili wymagane warunki do jej
przyznania. Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o
pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50% ilości mleka dostarczanego
przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.
O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do właściwego dla producenta mleka Oddziału
Terenowego ARR.

Pan Dariusz Wasiela poinformował, że będzie dalsze wsparcie Agencji Rynku Rolnego dla producentów
niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Rosji. Łączna ilość
produktów, którą będzie można zgłosić do przeprowadzenia operacji wycofania, wyniesie maksymalnie:
200 ton w przypadku producentów indywidualnych oraz 20 000 ton w przypadku organizacji producentów.
Ad 3 W kolejnym punkcie programu głos zabrali Z-cy Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Pan Marcin Kazimierczuk poinformował, że w roku 2015 złożono 200 wniosków na
inwestycje w obszarach ABC w ramach „ Modernizacji gospodarstw rolnych”. Natomiast w roku 2016
składano wnioski na inwestycje w obszarach ABC i D i złożono 1600 wniosków. W chwili obecnej z
dofinansowania skorzysta 409 rolników. Jeśli ministerstwo zwiększy środki będzie to 700 wniosków.
Ministerstwo zobowiązało się, że co roku będzie wzywało do złożenia wniosków. Pan Jan Heichel
wyjaśnił, że aby dostać dodatkowe punkty za bycie w systemie gospodarstw ekologicznych to należy 50 %
powierzchni gospodarstwa posiadać w uprawie ekologicznej, a nie jak wcześniej tylko znikomą część
gospodarstwa. Pan Piotr Miecznikowski zapytał co ze stworzeniem aplikacji zamówień ofertowych? Pan
Marcin Kazimierczuk wyjaśnił, że Unia zarzuciła brak zasad konkurencyjności i portal ma być po to, aby
wyeliminować takie zagrożenie, a firmy mogły dzięki tej aplikacji składać oferty. Pan Zbigniew Ziejewski
zapytał, a co z gwarancją? Pan Kazimierczuk wyjaśnił, że wcześniej postępowanie ofertowe było
wymogiem formalnym, teraz jest jednym z podstawowych wymogów. Pan Roman Puchalski zapytał, czy
jest szansa, że więcej producentów otrzyma wsparcie. Dyrektor ARiMR wyjaśnił, ze jeśli podczas
weryfikacji ktoś odpadnie to osoba spod kreski z listy rankingowej otrzymuje w dalszej kolejności
wsparcie. Pan Roman Puchalski zapytał jak powstaje lista rankingowa. Pan Marcin Kazimierczuk wyjaśnił,
że na podstawie punktów za wniosek, poza tym ARIMR prowadziło akcje informacyjną i każdy mógł z
niej skorzystać. Przedstawiciel ARiMR poinformował, że od 1.09 zostały uruchomione punkty
informacyjne w biurach powiatowych. Poinformował także, że od 12.09 można składać wnioski na
działanie trwałe przekazywanie małych gospodarstw, które są w systemie małych gospodarstw.
Zainteresowanie tym działaniem jest nikłe. Działanie jest skierowane do małych gospodarstw, w których
rolnik chce przestać prowadzić gospodarstwo. Jeśli zostanie złożony wniosek to przekazujący dostaje 120
% wypłaty dopłat za 5 lat z góry. Wnioski na to działanie można składać do biur powiatowych. Kolejnym
działaniem, na które
będzie można składać wnioski od 29 września to wsparcie inwestycji w
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój (małe przetwórstwo). Kwota dofinansowania to
50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 300 tys. zł. Pani Justyna Sobsiakdodała, że w systemie jest
około 13 tys. małych gospodarstw. Kolejnym działaniem przedstawionym przez Pana Marcina
Kazimierczuka było: tworzenie grup producentów i organizacji producentów, na które wnioski można
składać od 30 września. W tym działaniu promowane będą spółdzielnie. W dalszej części Pani Justyna
Sobiesiak przedstawiła informację na temat płatności realizowanych przez ARiMR. Poinformowała, że w
roku 2015 średnia wielkość płatności bezpośrednich na gospodarstwo wyniosła 21 tys zł. ,w programach
rolnośrodowiskowych- 26 tys. zł. Jeśli chodzi o płatności na 2016 r., wnioski były przyjmowane od 15.03
do 15.06, w chwili obecnej są w trakcie obsługi i przygotowywane do wypłaty zaliczki, która będzie
wynosiła 70 % od wszystkich płatności. Zaliczki będą wypłacane od 16.10 do 30.11, gdyż od 1 grudnia
rusza wypłata dopłat. Pani Justyna Sobiesiak poinformowała uczestników posiedzenia, że kampania 2015
jest zamknięta. Na wsparcie działania młody rolnik w roku 2015 złożono 176 wniosków , w roku 2016188. Pani Sobiesiak dodała, ze nowelizacja ustawy nie wpłynęła znacząco na ilość wniosków. Dodała
także, że uruchomiono pomoc dla producentów świń, mleka, owoców i warzyw na sfinansowanie
powstałych od 7.08.2014 r. do 30.04.2016 nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze
publicznoprawnym lub zobowiązań cywilnoprawnych. Pan Marek Kuźniewski zapytał, czy rolnicy mogą
złożyć wnioski, że nie chcą tej zaliczki. Pan Zbigniew Ziejewski zapytał o to, kiedy wpłynie pozostałe 30
%. Pan Jan Heichel zapytał o powiaty, które będą objęte kontrolą foto. Uzyskał informacje, że będą to
powiaty: bartoszycki, braniewski, lidzbarski, piski, szczycieński, nidzicki.
Ad 2 W następnej kolejności głos zabrał Pan Zbigniew Nadrowski- Z-ca Dyrektora ANR w Olsztynie,
który powiedział, że nowa ustaw funkcjonuje pół roku. Zezwala ona także na zakup ziemi przez osoby inne
niż rolnik indywidualny, w związku z czym nabywca lub zbywca daje rękojmię należytego prowadzenia

gospodarstwa i przy tym kluczowa rolę w opiniowaniu odgrywa Izba Rolnicza. Pan Krzysztof
Wiśniewski- Członek Zarządu W-MIR oraz pan Jan Heichel - Prezes W-MIR dodali, że pododdział w
Suwałkach nie przestrzega porozumienia dotyczącego wydawania opinii w sprawie dzierżaw. Pan Jan
Heichel zwrócił się z prośbą, żeby oddział w Suwałkach dostosował się do tych porozumień. Pan Ryszard
Wołkoński zapytał o umowy dzierżawy, rolnicy dostają jednostronne umowy i podwyżki czynszu o 400 %,
mimo, że w starych umowach był zapis, że czynsz może wzrosnąć o 25 %. Pani Patrycja Rozumowicz
wyjaśniła, że te zapisy dotyczą tylko umów dla umów powyżej 10 i 6 lat. Pan Ryszard Wołkoński
powiedział także, że są przeglądy działek, które dzierżawią rolnicy, na gruntach spółek nic się nie dzieje.
Pan Zbigniew Nadrowski wyjaśnił, że Agencja nie stosuje drastycznych metod i każdą sprawę trzeba
rozwiązywać indywidualnie, muszą być konkrety. Pan Jan Heichel przypomniał, że jest zasada, że
opiniujemy dzierżawy powyżej 5 ha. Pan Krzysztof Wiśniewski zapytał o sytuację, w której umowa
kończy się 30.09, a rolnik nie zdążył zebrać plonów co musi zrobić. Pani Patrycja Rozumowicz wyjaśniła,
zer należy zrobić korektę terminu wydania, żeby umożliwić zebranie plonu. W dalszej części Pan Jacek
Herman z ANR wyjaśnił, że Izba nie daje rękojmi tylko opiniuje, gdyż jego zdaniem opinia izby jest
najlepsza opinią. Pan Romuald Tański zapytał co w przypadku, gdy grunty sprzedaje parafia a nabywca
jest rolnik indywidualny. Uzyskał powiedź, że rolnik indywidualny ma prawo nabycia tych gruntów. Pan
Zbigniew Ziejewski zapytał w w systemie ofertowym rolnicy mogą dowiedzieć się, która oferta była
najkorzystniejsza. Pani Patrycja Rozumowicz wyjaśniła, że oferent musi wystąpić z zapytaniem do ANR.
Ad 5 W ostatnim punkcie posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych omówiono
sprawy bieżące.:
 Prezes W-MIR poinformował,z e od 1 stycznia wchodzi nowa ustawa o szkodach łowieckich,
dyskutowano na temat konsekwencji wejścia w życie ustawy
 Pan Witold Socha przedstawił problem rolników, którzy jako materiał kwalifikowany kupili zboże jare,
a okazało się, że rośnie ozime. Rolnicy mają problem z odzyskaniem należności i odszkodowania.
 Pan Zbigniew Ziejewski wyjaśnił, że aby wprowadzić na rynek materiał kwalifikowany trzeba mieć
licencję, odbywają się 2 kwalifikacje na polu, potem po zbiorze są pobierane próby na siłę i wilgotność
i na odmianę. Dopiero po około 2 miesiącach można uzyskać wyniki badać. Pan Zbigniew Ziejewski
zwrócił się także do prezesa o zorganizowanie spotkania z Polska Hodowlą.
Po zakończeniu posiedzenia z Przewodniczącymi Rad Powiatowych Zarząd omówił sprawy bieżące.
W pierwszej kolejności omówił wnioski z Rad Powiatowych W-MIR.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim - Przewodniczący Rady Powiatowej WMIR

w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą o interwencję do Agencji Nieruchomości Rolnej
w Olsztynie o wyjaśnienie zmiany warunków przedłużania umów dzierżawnych rolnikom
i naliczania czynszu dzierżawnego niezgodnego z warunkami istniejącej umowy oraz warunków
przedłużenia tej umowy i naliczania czynszu dzierżawnego. Podwyżki sięgają do 350 % czynszu
istniejącego, praktykowane to jest w Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach. Prosimy
także o porównanie warunków przedłużanych umów dzierżawnych rolników z umowami Spółek
wydzierżawiających ziemie z ANR Filia w Suwałkach.- Przedstawiciele Agencji Nieruchomości
Rolnych wyjaśnili sprawę na wspólnym posiedzeniu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o przeznaczenie kwoty 400 zł brutto ze środków
będących w dyspozycji Rady na nagrody dla wyróżniających się rolników z Gminy Olsztynek od
znaczonych odznakami honorowymi „Zasłużony dla rolnictwa”. Nagrody będą wręczone podczas
obchodów Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w dniu 18 września 2016 roku w Olsz
tynku.- Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie olsztyńskim.



Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podję
cie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu
W-MIR na zakup pucharów, nagród, które będą wręczone w czasie Dożynek Powiatu Elbląskiego
w Godkowie, w dniu 24 września 2016 roku. - Środki na organizację dożynek zostały zapewnione
zgodnie z uchwałą Zarządu W-MIR nr 318/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie współorgani
zacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku
 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 Powiato
wej na zakup nagród w konkursie stoisk pod nazwą ,,Czym chata bogata”, które będą wręczone w
czasie Dożynek Powiatu Elbląskiego w Godkowie, w dniu 24 września 2016 roku. - Zarząd podjął
uchwałę
w
sprawie
rozdysponowania
środków
Rady
Powiatowej
W-MIR
w powiecie elbląskim.

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami i projektami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 pismo

dot. problemów z dotrzymaniem przez rolników terminu wysiewu poplonów
ścierniskowych.- Zarząd zapoznał się, informacja została wywieszona na stronie internetowej
WMIR.
 Odpowiedź resortu na wystąpienie KRIR do Ministra Rolnictwa o zapewnienie puli środków
finansowych przeznaczonych na płatności do roślin wysokobiałkowych na takim poziomie jaki był
zapowiadany w 2015 roku podczas naboru wniosków.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 odpowiedź MRiRW na wniosek odnośnie zmiany przepisu rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW na lata 2014-2020.
- Zarząd zapoznał się z pismem. Kopie postanowiono przesłać wraz z protokołem.
W dalszej części omówiono pisma i zaproszenia, które wpłynęły do W-MIR:
 Przyjęto protokół nr 12 z dnia 02.09.2016
 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego - Przewodniczącego
Rady Powiatowej W-MIR w powicie nidzickim na szkolenie poświęcone najważniejszym aspektom
związanym z aktualnym stanem wdrażania PROW 2014- 2020 w dniu 30 września 2016 r. w
Warszawie.
 Zapoznano się z ofertami zakupu Pałacu w Klewkach. Prezes wyjaśnił, ze są prowadzone rozmowy
z kontrahentem i załatwiane wszystkie formalności, które umożliwia podpisanie aktu notarialnego.
 Polecono zebranie ofert na zakup kalendarzy książkowych i wiszących z logo W-MIR.
 Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny - Zawiadomienie o w sprawie wniosku Pana
Stanisława Kruka o zawezwanie do próby ugodowej posiedzenie w dniu 12.10.2016.- Zarząd
zapoznał się z pismem, wystawiono pełnomocnictwo
 ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - do wiadomości pismo kierowane do Artura Chojeckiego
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie pomocy ANR dla rolników dotkniętych stratami
spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.- Zarząd zapoznał się z pismem,
informacja została umieszczona na stronie internetowej W-MIR.
 Polska Izba Ubezpieczeń - do wiadomości: pismo do Pana Jarosława Sachajko Przewodniczącego
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie poprawki do ustawy o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Sachajko - Nie jest możliwe uczynienie z terytorium Polski strefy


























wolnej od GMO jeżeli w dalszym ciągu dozwolony będzie obrót nasionami GMO. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
Senator RP Pani Bogusława Orzechowska - Podziękowanie za zaproszenie na dożynki powiatowe.
- Zarząd zapoznał się z pismem.
Urząd Miejski w Gołdapi - Podziękowanie za ufundowanie nagród na Dożynkach Gminnych
w Gołdapi.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie - Podziękowanie za pomoc w organizacji Gminnego Święta
Plonów w Kolnie..- Zarząd zapoznał się z pismem.
Urząd Gminy Kozłowo - Podziękowania za wsparcie organizacji Święta Plonów w dniu 28.08.2016
r. w Kozłowie. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu za udział w
szkoleniu "Tworzenie grup producentów rolnych i organizacji producentów" w dniu 15.09.2016 r.
Koszty uczestnictwa zostaną określone odrębna uchwałą.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na Posiedzenie Komisji
Wojewódzkiej ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem
niekorzystnych warunków atmosferycznych w dniu 16.09.2016 r. w Olsztynie .- Zarząd zapoznał
się z zaproszeniem.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Zaproszenie na Inaugurację roku akademickiego 2016/2017
w dniu 30.09.2016 r. godz. 11:00 w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu pana
Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.
Mazowiecka Izba Rolnicza - Zaproszenie na 20 lecie Mazowieckiej Izby Rolniczej w dniu
28.09.2016 r. w Parzniewie - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela Prezesa
W-MIR oraz zakupie pamiątkowego graweru w kwocie do 100 zł.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Zaproszenie na prezentację raportu "Monitoring
rozwoju obszarów wiejskich etap II" w dniu 28.09.2016 r. w Warszawie - Podjęto uchwałę o
oddelegowaniu Zofii Stankiewicz.
Wydział Biologii i Biotechnologii UWM - Zaproszenie na Uroczystą Inaugurację Roku
Akademickiego 2016/2017 w dniu 29.09.2016 godz.12:00 w Olsztynie
Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt - Zaproszenie na uroczyste rozpoczęcie działalności
Centrum Genetycznego EBP w Sztumie w dniu 11.10.2016r. w Sztumie. - Zarząd podjął uchwalę o
oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego i Pani Zofii Stankiewicz- Członków Zarządu W-MIR.
Zaproszenie na obchody światowego dnia turystyki 30.09.2016 r.- Zarząd podjął uchwałę o
oddelegowaniu Pani Urszuli Gajewskiej.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego- zaproszenie na sesję sejmiku w
dniu 27.09.2016 r. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Hiechela- Prezesa- W-MIR.
Inspekcja weterynaryjna - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi- do wiadomości pismo
skierowane do wójta gminy Banie mazurskie o dodatkowe powołanie 4 rzeczoznawców w związku
z wysokim zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.- Zarząd zapoznał się z pismem,
informacje przekazał Przewodniczącym na posiedzeniu.
Dziekan i Rada Wydziału Bioinżynierii Zwierząt – Zaproszenie na uroczystą inaugurację roku
akademickiego 1 października 2016 roku.- Zarząd zapoznał się nie oddelegowano nikogo
Wójt Gminy Biskupiec- Zaproszenie na obchody 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich, które
odbędzie się 30 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu.- Podjęto uchwałę o
oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR i zakupie pamiątkowego graweru
w kwocie do 160 zł.

 Gospodarstwo Rolne Kiersztanowo- prośba o ponowne rozpatrzenie i zmianę opinii dotyczącej

możliwości wyłączenia gruntów z Gospodarstwa Rolnego Kiersztanowo- dzierżawionych od
ANR.- Zarząd przekazał pismo do rozpatrzenia pracownikowi biura W-MIR.
 ANR odpowiedź na pismo w sprawie rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej.Zarząd zapoznał się z pismem.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim
 oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w
powicie nidzickim na szkolenie poświęcone najważniejszym aspektom związanym z aktualnym
stanem wdrażania PROW 2014- 2020 w dniu 30 września 2016 r. w Warszawie.
 zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu za udział w szkoleniu "Tworzenie grup
producentów rolnych i organizacji producentów" w dniu 15.09.2016 r.
 oddelegowania pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR na Inaugurację roku
akademickiego 2016/2017 w dniu 30.09.2016 r. w Olsztynie.
 oddelegowania Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na 20 lecie Mazowieckiej Izby Rolniczej
w dniu 28.09.2016 r. w Parzniewie oraz zakupie pamiątkowego graweru w kwocie do 100 zł.
 oddelegowania Zofii Stankiewicz na prezentację raportu "Monitoring rozwoju obszarów wiejskich
etap II" w dniu 28.09.2016 r. w Warszawie
 Wydział Biologii i Biotechnologii UWM - Zaproszenie na Uroczystą Inaugurację Roku
Akademickiego 2016/2017 w dniu 29.09.2016 godz.12:00 w Olsztynie
 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego i Pani Zofii Stankiewicz- Członków Zarządu W-MIR na
uroczyste rozpoczęcie działalności Centrum Genetycznego EBP w Sztumie w dniu 11.10.2016r. w
Sztumie.
 oddelegowania Pani Urszuli Gajewskiej na obchody światowego dnia turystyki 30.09.2016 r.
 oddelegowania Pana Jana Hiechela- Prezesa- W-MIR na sesję sejmiku w dniu 27.09.2016 r
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR i na obchody 150-lecia Kół
Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 30 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Biskupcu.
zakupie pamiątkowego graweru w kwocie do 160 zł.
Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
 Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

