Protokół nr 14/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 05 października 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, oraz Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta
Mackiewicz – Z- ca Dyrektora biura.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10 30 i
trwało do godz. 1530 .
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Wnioski Rad Powiatowych i Komisji
2. Pisma z krajowej rady izb Rolniczych
3. Sprawy bieżące
Ad 1 W pierwszym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami zgłoszonymi z Rad Powiatowych WMIR
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim – W związku z pismem Starosty Powiatu Giżyc
kiego o wskazanie kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy Przewodniczący Rady Powiatowej
WMIR w powiecie giżyckim wyznacza Pana Zenona Iwanowskiego do Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Giżycku.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Zenona Iwanowskiego w skład
Powiatowej Rady Rynku pracy w Giżycku.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim - Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie iławskim w dniu 11.10.25016 r. godz. 10:00 w Iławie.- Zarząd na posiedzenie
rady oddelegował Pana Jacka Kuczajowskiego- Dyrektora biura W-MIR.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim zwraca się do
Zarządu Izby o niezwłoczne wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem
o zwiększenie puli środków przeznaczonych na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń upraw.
Z informacji posiadanych od podmiotów ubezpieczeniowych wynika, iż znacząca większość środ
ków przewidzianych na dopłaty do ubezpieczeń obowiązkowych została wykorzystana już w okre
sie wiosny bieżącego roku. Zgodnie z analizami prowadzonymi przez ubezpieczycieli, jeśli dotych
czasowa tendencja i skłonność do ubezpieczania upraw pozostanie niezmienna, środki przewidzia
ne na ten cel skończą się około 10 października bieżącego roku. Wyasygnowane, dodatkowe wspar
cie powinno zostać zwiększone w oparciu o rzetelne dane w wysokości zapewniającej możliwość
skorzystania z dopłat ubezpieczeniowych przez wszystkich potencjalnie zainteresowanych rolni
ków.- Zarząd wyjaśnił, że wniosek został przyjęty uchwałą KRIR w dniu 3.10.2016 r.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z
wnioskiem Wypracowanym podczas posiedzenia w dniu 22-09-2016:
Wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie wsparcia ze środków krajowych
na zabezpieczenie gospodarstw produkujących trzodę chlewną przed rozprzestrzenianiem się
wirusa ASF.- Zarząd W-MIR wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy trwają pracę nad uruchomieniem ww
wsparcia w działaniu przywracanie potencjału produkcji rolnej.
Ad 2 W kolejnym punkcie porządku Zarząd zapoznał się z pismami napływającymi z krajowej Rady
Izb Rolniczych
 Stanowisko Zarządu KRIR w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń, które zostało przekazane dziś
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- Zarząd zapoznał się.
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w sprawie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin). Trybunał nie uwzględnił złożonego
zażalenia.- Zarząd zapoznał się.
Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa oraz wystąpienie KRIR o ustanowienie ogólnopolskiego
programu dopłat do wapnowania gleb, uwzględniającego również zwrot kosztów transportu.Zarząd zapoznał się.
Odpowiedź MRiRW na wniosek w sprawie zalesiania zmeliorowanych użytków rolnych.- Zarząd
zapoznał się. Postanowiono pismo przesłać wnioskodawcy- przewodniczącemu rady Powiatowej
W-MIR w powiecie giżyckim
Pismo z Kancelarii Prezydenta w sprawie nowej edycji Nagrody Gospodarczej - zgłoszenia do
11.10.2016. - Zarząd zapoznał się.
Wniosek z IV posiedzenia KRIR wraz z odpowiedzią MRiRW oraz MRPiPS w sprawie stworzenia
programu dożywiania w szkołach oraz na uczelniach wyższych na wzór programu 500+. - Zarząd
zapoznał się.
Pismo z prośbą o wyznaczenie osoby kontaktowej do pracy nad przygotowaniem propozycji do
przewodnika dotyczącego składowania i przechowywania azotanu amonu.- Zarząd zapoznał się.
Informacja o organizowanym panelu dyskusyjnym dotyczącym wpływu TTIP na branżę spożywczą
na VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 11.10.2016. - Zarząd
zapoznał się.
Przygotowano opinię do projektu w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o produktach
pochodzenia zwierzęcego polegających na wprowadzeniu obowiązku dokonywania uboju zwierząt
gospodarskich na użytek własny, wyłącznie w zakładach pozostających pod nadzorem Inspekcji
Weterynaryjnej.
Naniesione zmiany KRIR w poszczególnych ustawach około weterynaryjnych ustawach
zmienianych spec ustawą dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. - Zarząd zapoznał się.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek opłat za dokonanie
niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków
spożywczych.- Zarząd zapoznał się.
Pismo w sprawie Platformy Sygnalizacji Agrofagów. - Pismo postanowiono przesłać wraz z
protokołem.
Odpowiedź na stanowisko Zarządu KRIR w sprawie ASF. - Zarząd zapoznał się.
Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie stawek płatności bezpośrednich na rok 2016.- Zarząd
zapoznał się z projektem i z proponowanymi stawkami, nie wniósł uwag.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.- Zarząd zapoznał się. Nie wniósł uwag

Ad 3 W kolejnym punkcie posiedzenia omówiono sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 13 z dnia 20.09.2016 r.
 Zarząd W-MIR spotkał się z Panem Zygmuntem Kierszem - byłym Dyrektorem W-MODR
w Olsztynie, w celu podziękowania za wieloletnią owocną współpracę z Warmińsko-Mazurska Izbą
Rolniczą.
 Omówiono możliwość organizacji kolejnej edycji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych. Postanowiono w najbliższym czasie zorganizować spotkanie z dyrekcją Expo Arena
i Warmińsko-Mazurskimi Związkami Zwierząt Hodowlanych.
 Prezes W-MIR Jan Heichel przedstawił informacj z przebiegu posiedzenia Krajowej Rady Izb
Rolniczych, które odbyło się 3 października 2016 r. KRIR przyjęła następujące wnioski:

KRIR

wnioskuje do Zarządu o przekazanie do MRiRW nt. budowy zakładu soków NFC przy firmie
Deher w Koprzywnicy oraz listy zakładów przetwarzających jabłka na soki z uwzględnieniem
kapitału w regionie świętokrzyskim.
KRIR

wnioskuje do Zarządu do wystąpienie do MRiRW w sprawie zakazu importu zbóż z Ukrainy
w związku z możliwością przeniesienia ASF w paszy.
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie ustawowego ograniczenia
swobodnego kształtowania zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia upraw polowych i zwierząt
gospodarskich.
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie pozataryfowej kontroli zbóż z
Ukrainy
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie możliwości nakładania sankcji
przez służby weterynaryjne na zarządców parkingów leśnych za brak utrzymania porządku,
szczególnie resztek żywności na tychże parkingach.
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie wprowadzenia niezależnej oceny
jakości sprzedawanych produktów rolnych.
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW o zmianę ustawy o ochronie prawnej
odmian roślin.
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie stworzenia systemu redukcji
powierzchni sadów.
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do Agencji Nasiennej Sp. z o.o. w Lesznie w sprawie
przedstawienia sprawozdania finansowego i zaproszenia Prezesa ww. spółki na najbliższe
posiedzenie KRIR.
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW i MŚ w sprawie przywrócenia wilka na listę
zwierząt łownych.
KRIR

wnioskuje do Zarządu o wystąpienie do MRiRW w sprawie umożliwienia stosowania zapraw
neonikotynoidowych, na wzór innych krajów w UE
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia koszów podroży Panu Janowi Heichelowi- prezesowi W-MIR i
Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR za przyjazd do Olsztyna w dniu 27.09.2016
r, w celu podpisania aktu notarialnego sprzedaży Klewek.
 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu kalendarzy z logo W-MIR- kalendarze książkowe i ściennewieloplanszowe w kwocie 10000 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na
stołach Europy” i przeznaczeniu 6000 zł na nagrody w konkursie oraz o oddelegowaniu do pracy w
komisji konkursowej Panią Zofię Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR oraz upoważnienia Pana
Jacka Kuczajowskiego- Dyrektora Biura i Jana Heichela- Prezesa W-MIR do podpisania
porozumienia.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu pamiątkowego obrazu Panu Zygmuntowi
Kierszowi w podziękowaniu za wieloletnia współpracę- 168 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży na Dożynki Jasnogórskie w dniach
03-04.09.2016 r. Panu Kazimierzowi Wróblewskiemu- Przewodniczącemu Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie kętrzyńskim do Częstochowy oraz Panu Włodzimierzowi MarchewceCzłonkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim, do miejsca zbiórki w Nidzicy oraz
pokrycie kosztów udziału przedstawicieli W-MIR w dożynkach w kwocie 878,58 zł

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży na Dożynki prezydenckie do Spały w dniach
10-11.09.2016 r. Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR do Spały oraz Panu Kazimierzowi
Wróblewskiemu- Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim do miejsca
zbiórki w Biskupcu i Pani Barbarze Kramkowskiej- Członkini Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
działdowskim do miejsca zbiórki w Działdowie oraz pokrycie kosztów udziału przedstawicieli WMIR w dożynkach w kwocie 1045 zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wspólnego posiedzenia Zarządu z
Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR w dniu 20.09.2016 r. w kwocie 325 zł brutto, w tym
koszt W-MIR 91 zł, 234 zł- wpłaty uczestników.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży na wywiad radiowy do Radia Olsztyn w dniu
08.09.2016 r. Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży na Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku
w dniu 18.09.2016 r. Członkom Zarządu oraz Pani Agacie Tyc,Dorocie Łysiak- Członkiniom Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim i Panu Mateuszowi Cyganowi – Członkowi Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży na spotkanie w sprawie obrotu paliwami
w Ministerstwie Finansów w dniach 01.08.2016 oraz 04.08.2016 w Warszawie Panu Leszkowi
Sargalskiemu
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału147 zł brutto Pana Marka Kuźniewskiego za
udział w szkoleniu „Tworzenie grup i organizacji producentów” w dniach 14-15.09.2016 r. w
Radomiu oraz
 W-MODR Olsztyn- prośba o wskazanie dwóch przedstawicieli W-MIR jako kandydatów na
członków Rady na okres pięcioletniej kadencji 2016-2020.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu
Pana Romulda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR i Pana Jerzego Salitrę – Członka Rady Powiatowej
W-MIR w powicie braniewskim w skład Rady Społecznej ODR
 Główny Inspektorat Weterynarii - pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 29 września 2016 r.
dotyczące wystąpienia ASF u dzików na terytorium Polski w okresie 21.09.-27.09.2016 r. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Główny Inspektorat Weterynarii - skan pisma Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie
wyznaczenia 22 ogniska ASF. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Radca Prawny Pani Karolina Niedzielska – opinia prawna w sprawie konsekwencji prawnych
dotycząca oświadczenia o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. - Zarząd
zapoznał się z opinią.
 Radca Prawny Pani Kamila Warcaba – opinia prawna w sprawie konsekwencji prawnych dotycząca
oświadczenia o rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej. - Zarząd zapoznał się z
opinią.
 Pismo z propozycją współorganizacji konferencji nt. aspiracji gospodarczych Polaków oraz umów
wielostronnych wspólnie kontrolowanych + opinia prawna Pani Karoliny Niedzielskiej. - Zarząd
zapoznał się z pismem i z opinią. Nie przytępiono do współorganizacji konferencji.
 Do wiadomości pismo w sprawie zgłoszonej do TUW szkody (zamiast pszenicy jarej została
wysiana ozima) i braku przyznania odszkodowania. - Zarząd zapoznał się z pismem, prezes
monituje sprawę.
 Mieszkańcy Wsi Krupoliny, właściciele sąsiednich gruntów - Petycja ze sprzeciwem utworzeniu na
terenie i w obrębie wsi Krupoliny obiektów przeznaczonych do chowu i hodowli drobiu. - Zarząd
zapoznał się z pismem.

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - raport z audytu szlaku Kanału Elbląskiego. - Zarząd



























zapoznał się z pismem. Postanowiono przesłać raport Panu Romanowi PuchalskiemuPrzewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
Pan Cichocki Tadeusz - List otwarty odnoszący się do najistotniejszych spraw społecznopolitycznych wszystkich Polaków i naszej Ojczyzny. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu – Podziękowania za
pomoc w organizacji eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Zarząd zapoznał się z podziękowaniami.
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji - Podziękowania za pomoc przy organizacji Dożynek
Gminnych w Baniach Mazurskich w dniu 11.09.2016. - Zarząd zapoznał się z podziękowaniami.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - Zaproszenie na polsko-rosyjski
workshop turystyczny, który odbędzie się w Kaliningradzie w dniu 17 października 2016. - Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem.
Małopolskie Centrum Biotechniki - Film promocyjny w ramach Wielkiej Promocji Simentala.Zarząd zapoznał się.
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - Zaproszenie na podsumowanie XXI edycji konkursu
"Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś" w dniu 30.09.2016 r. godz. 11:00 w Olsztynie.Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR.
Agencja Rynku Rolnego - Zaproszenie na szkolenie dotyczące wsparcia dla producentów żywności
realizowanego przez ARR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w
dniu 04.10.2016 r. godz. 10:00 w Olsztynie.- Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu
Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR.
Gminny Ośrodek Kultury Rozogi - Zaproszenie na Dzień Patriotyzmu w dniu 05.10.2016 r. godz.
10:00 w Rozogach.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.
Podlaska Izba Rolnicza - Zaproszenie na 20 lecie Podlaskiej Izby Rolniczej w dniu 10.10.2016 w
Nadawkach. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zarządu W-MIR i Delegata do KRIR oraz
pokrycia kosztów pamiątkowego grawera do kwoty 100 zł.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami
Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotyczące kwestii wystąpienia wirusa ASF, napływu zbóż z Ukrainy i problemów producentów
owoców i warzyw w dniu 13.10.2013 r. w Mrągowie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu
Pana Jana Heichela- prezesa W-MIR.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na konferencję "Innowacyjny rozwój
energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich" w dniach 12-13.10.2016 w Warszawie. - Zarząd
zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris
Causa prof. Oskarowi Gottiebowi Blarrowi w dniu 14.10.2016 godz. 17:00 w Olsztynie. - Zarząd
zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
Lubelska Izba Rolnicza - Zaproszenie na 20 lecie Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 16.10.2016 r. w
Lublinie.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela- prezesa W-MIR i zakup
pamiatkowych grawerów do kwoty 300 zł.
Wojewódzki Urząd Pracy - Zaproszenie do udziału w konferencji "Nowe wyzwania rynku pracy" w
dniu 17.10.2016 r. godz.10:00 w Olsztynie. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka
Kuźniewskiego i Pani Zofii Stankiewicz- Członków Zarządu W-MIR.
Krajowe Zrzeszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej - zaproszenie do udziału w Forum
Eksportu 2016w dniu 17.10.2016 r. w Lublinie. - Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na Rolniczy Festiwal Nauki w dniach








20-21.10.2016 Warszawa-Brwinów.- Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana
Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.
Polska Agencja Przedsiębiorczości - Zaproszenie na IV Polski Kongres Przedsiębiorczości w
dniach 27-28.10.2016 w Lublinie. - Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
Agencja Rynku Rolnego - Zaproszenie na TARGI - China International Agricultural Trade Fair
(CAFT) w dniach 05-08.11.2016 r. w Kunming w Chinach.- Zarząd zapoznał się.
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Zaproszenie na podsumowanie XVIII
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 21.10.2016 r. w Olsztynie - Zarząd zapoznał się, podjął
uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
Urszula Pośniak- zapytanie dot. udziału w koncercie charytatywnym.- Zarząd zapoznał się.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
 oddelegowania Pana Zenona Iwanowskiego- Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
giżyckim w skład Powiatowej Rady Rynku pracy w Giżycku.
 pokrycia koszów podroży Panu Janowi Heichelowi- prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi
Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR za przyjazd do Olsztyna w dniu 27.09.2016 r, w celu podpisania
aktu notarialnego sprzedaży Klewek.
 zakupu kalendarzy z logo W-MIR- kalendarze książkowe i ścienne-wieloplanszowe w kwocie 10000
zł brutto.
 organizacji XI edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy” (5,19,26. XIfinały subregionalne, 10.XII finał regionalny) i przeznaczeniu 6000 zł na nagrody w konkursie oraz
o oddelegowaniu do pracy w komisji konkursowej Panią Zofie Stankiewicz- Członka Zarządu WMIR oraz upoważnienia Pana Jacka Kuczajowskiego- Dyrektora Biura i Jana Heichela- Prezesa
W-MIR do podpisania porozumienia.
 pokrycia kosztów zakupu pamiątkowego obrazu Panu Zygmuntowi Kierszowi w podziękowaniu za
wieloletnia współpracę- 168 zł brutto.
 zwrotu kosztów podróży na Dożynki Jasnogórskie w dniach 03-04.09.2016 r. Panu Kazimierzowi
Wróblewskiemu- Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim do
Częstochowy oraz Panu Włodzimierzowi Marchewce- Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie osródzkim, do miejsca zbiórki w Nidzicy oraz pokrycie kosztów udziału przedstawicieli WMIR w dożynkach w kwocie 878,58 zł
 zwrotu kosztów podróży na Dożynki prezydenckie do Spały w dniach 10-11.09.2016 r. Panu Janowi
Heichelowi- Prezesowi W-MIR do Spały oraz Panu Kazimierzowi WróblewskiemuPrzewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim do miejsca zbiórki w
Biskupcu i Pani Barbarze Kramkowskiej- Członkini Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
działdowskim do miejsca zbiórki w Działdowie oraz pokrycie kosztów udziału przedstawicieli WMIR w dożynkach w kwocie 1045 zł.
 pokrycia kosztów organizacji wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad
Powiatowych W-MIR w kwocie 325 zł brutto, w tym koszt W-MIR 91 zł, 234 zł- wpłaty uczestników.
 zwrotu kosztów podróży na wywiad radiowy do Radia Olsztyn w dniu 08.09.2016 r. Panu Janowi
Heichelowi- Prezesowi W-MIR.
 zwrotu kosztów podróży na Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku w dniu 18.09.2016 r. Członkom
Zarządu oraz Pani Agacie Tyc, Dorocie Łysiak- Członkiniom Rady Powiatowej W-MIR w powiecie



















szczycieńskim i Panu Mateuszowi Cyganowi – Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
olsztyńskim.
zwrotu
kosztów
podróży
na
spotkanie
w
sprawie
obrotu
paliwami
w Ministerstwie Finansów w dniach 01.08.2016 oraz 04.08.2016 w Warszawie Panu Leszkowi
Sargalskiemu
pokrycia kosztów udziału147 zł brutto Pana Marka Kuźniewskiego w szkoleniu „Tworzenie grup i
organizacji producentów” w dniach 14-15.09.2016 r. w Radomiu oraz
oddelegowania Pana Romulda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR i Pana Jerzego Salitrę – Członka
Rady Powiatowej W-MIR w powicie braniewskim w skład Rady Społecznej ODR
o zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR za udział w
podsumowanie XXI edycji konkursu "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś" w dniu 30.09.2016
r.
zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR za udział
w szkoleniu dotyczącym wsparcia dla producentów żywności realizowanego przez ARR w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 04.10.2016 r. godz. 10:00 w
Olsztynie
oddelegowania Zarządu W-MIR i Delegata do KRIR na 20 lecie Podlaskiej Izby Rolniczej w dniu
10.10.2016 w Nadawkach oraz pokrycia kosztów pamiątkowego grawera do kwoty 100 zł.
oddelegowania Pana Jana Heichela- prezesa W-MIR na spotkanie z przedstawicielami Komisji
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące
kwestii wystąpienia wirusa ASF, napływu zbóż z Ukrainy i problemów producentów owoców i
warzyw w dniu 13.10.2013 r. w Mrągowie.
oddelegowania Pana Jana Heichela- prezesa W-MIR na 20 lecie Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu
16.10.2016 r. w Lublinie oraz zakupu pamiątkowych grawerów w kwocie do 300 zł.
oddelegowani Pana Marka Kuźniewskiego i Pani Zofii Stankiewicz- Członków Zarządu W-MIR do
udziału w konferencji "Nowe wyzwania rynku pracy" w dniu 17.10.2016 r. godz.10:00 w Olsztynie.
oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR na Rolniczy Festiwal Nauki
w dniach 20-21.10.2016 Warszawa-Brwinów
oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na podsumowanie XVIII
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 21.10.2016 r. w Olsztynie

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

