Protokół Nr 15/2017
Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 14 listopada 2017 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański - Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski i Zofia Stankiewicz - Członkowie Zarządu W-MIR
oraz pan Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR i Jolanta Mackiewicz - Dyrektor biura Izby.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie
Zarządu odbyło się w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło
o godzinie 15.45.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Organizacja Walnego Zgromadzenia W-MIR
2. Organizacja wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych oraz
wszystkich członków Rad Powiatowych W-MIR
3. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych
4. Pisma z KRIR
5. Sprawy bieżące
Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił organizację VIII Walnego Zgromadzenia WMIR. Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 11.12.2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w
Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 a. Ustalono porządek Walnego Zgromadzenia oraz listę gości.
Ad 2 W kolejnym punkcie omówiono organizację wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi
Rad Powiatowych oraz wszystkich członków Rad Powiatowych W-MIR. Ustalono termin 18.12.2017 r. Na
wspólne posiedzenie postanowiono zaprosić Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pana Zbigniewa
Babalskiego, Wiceministra Środowiska - Pana Andrzeja Koniecznego oraz Europosła - Czesława
Siekierskeigo. Ponadto ustalono listę gości.
A.3 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych W-MIR:
 Wnioski wypracowane podczas wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych Warmińsko-Mazur
skiej Izby Rolniczej z powiatu węgorzewskiego i gołdapskiego.
1.Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim i gołdapskim
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR, o wystąpienie z pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania odstrzału na bobra w powiecie węgorzewskim i gołdap
skim. W związku z wystąpieniem licznych szkód wyrządzonych przez bobra na tych powiatach.- Za
rząd postanowił przygotować wystąpienie do RDOŚ.
2.Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim i gołdapskim
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR, o wystąpienie z pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie w sprawie wydania odstrzału na wilka w powiecie węgorzewskim i gołdap
skim. W związku z wystąpieniem szkód wyrządzonych przez wilka na tych powiatach.- Zarząd wyja
śnił, że wnioski należy składać indywidualnie, polecił przygotować pismo do RDOŚ z zapytaniem o
szkody w okresie ostatnich 4 lat, czy ilość szkód uległa zmniejszeniu?


Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody
dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 300 zł ( trzysta złotych 00/100 ) pozostających w dys
pozycji rady na poczet najmu sali na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. w

Szczytnie.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
szczycieńskim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim, giżyckim i
piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na uczestnictwo w konferencji 12 osób- przed
stawicieli Izby Rolniczej i producentów rolnych oraz możliwość zorganizowania transportu zbiorowe
go. Konferencja ma się odbyć 29 listopada 2017 r. w Sejmie i dotyczyć będzie bieżącej sytuacji w rol
nictwie oraz działania izb rolniczych, związków zawodowych i społeczno - zawodowych organizacji
rolniczych. Do wniosku dołączono listę osób wyrażających chęć wyjazdu na konferencje. - Zarząd WMIR informuje, że każda Izba Rolnicza otrzymała limit 20 miejsc na udział przedstawicieli izby rolni
czej w konferencji. W związku z czym Zarząd W-MIR postanowił o podziale po 1 miejscu na 1 powiat.
Z tego względu Zarząd W-MIR oddelegowuje z ramienia Izby Rolniczej, tak jak wcześniej postanowił
po 1 osobie z powiatu. Zarząd ponadto wyjaśnia, że nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe osoby,
które chcą uczestniczyć w konferencji, odpowiedzialność za zorganizowanie wejścia na konferencje
osobiście ponosi Pan Przewodniczący. Zarząd nie wyraża także zgody na dodatkowy transport, jedynie
zgadza się, aby w przypadku ewentualnie wolnych miejsc w autokarze, który będzie jechał z powiatu
oleckiego, osoby zgłoszone przez Pana Przewodniczącego mogły z nich skorzystać.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 200,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową
działalność Rady z przeznaczeniem na podziękowanie (statuetkę) dla Pana Janusza Bonisławskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach za wieloletnią owocną
współpracę z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, który obecnie przechodzi na emeryturę. - Zarząd
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z
prośbą o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 400 zł (czterysta złotych ) na organizację po
siedzenia Rady w dniu 03-11-2017 w Olecku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środ
ków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się
z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty z puli środków przeznaczonych na statutową dzia
łalność Rady w wysokości do 100 zł, na ufundowanie nagrody, (w postaci statuetki) dla osoby
Pana Romana Rozmysłowicza z podziękowaniami za wieloletnią współpracę oraz uczestnictwo
w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej. Wręczenie statuetki odbędzie się na wspólnym posie
dzeniu Rad. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie lidzbarskim
 Wnioski do Zarządu W-MIR wypracowane podczas posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie oleckim w dniu 03-11-2017:
1) Zorganizować szkolenie przy współpracy z PZŁ i lokalnymi Kołami Łowieckimi do końca marca
2018 w zakresie zabezpieczania upraw przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzęta dziko żyjące
oraz szacowania szkód łowieckich. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyraził zgodę na organizację
szkolenia przez Radę Powiatową W-MIR.
2) Wystąpić do Ministra Rolnictwa oraz Dyrektora Generalnego KOWR o możliwość wykorzystania
zakupionego kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ozimych do rozliczenia w przyszłym roku
(naborze) w przypadku, gdy nie zostały wysiane w roku bieżącym. - Zarząd zapoznał się z pismem,
postanowiono przygotować wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3) Wystąpić do KOWR o kategoryczne rozwiązanie umowy dzierżawy LEASPOL sp z o.o. w związku
z kończącą się umową dzierżawy. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił przygotować pismo
podtrzymujące decyzję o nieprzedłużaniu umowy dzierżawy.
4) Wystąpić do Ministra Rolnictwa o odstąpienie od konieczności składania wniosków o płatności
bezpośrednie w formie elektronicznej, z informacji jakie docierają do członków rady powiatowej od
doradców jest to niewykonalne. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, poinformował, że w sprawie
składania wniosków w formie elektronicznej, zostanie przygotowana stosowna opinia do projektu
rozporządzenia.
- wniosek komisji ds. Kobiet i rodziny Wiejskiej - wniosek dotyczący wykluczenia możliwości
uzyskania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” przez osobę, która na

skutek otrzymania spadku w młodocianym wieku rozpoczęła automatycznie prowadzenie działalno
ści rolniczej w gospodarstwie rolnym. - Po zapoznaniu się z wnioskiem postanowiono przygotować
stosowne wystąpienie.
Zarząd zapoznał się z planowanymi posiedzeniami Rad Powiatowych i komisji
- 15.11.17 – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim w Iławie
- 16.11.17 - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim w Olsztynie
- 23.11.17 – posiedzenie Komisji Budżetowej i komisji Rewizyjnej w Olsztynie

Ad 4 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb
Rolniczych:
 Pisma w sprawie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych w tym posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji
Problemowej KRIR ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych w dniu 15.11.2017 roku w Biurze
KRIR w Warszawie.- Zarząd zapoznał się z pismami, przygotowano uwagi do projektu nowelizacji
ustawy i przekazano je do KRIR. W posiedzeniu będzie uczestniczył Pan Jan Heichel Prezes W-MIR
 Nowy termin konferencji pt. "Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działania izb rolniczych, związków
zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolniczych" w Sejmie w dniu 02.12.2017 roku
(sobota). - Zarząd zapoznał się z informacją.
 Informacja o ogłoszeniu wyników Konkursu "Rolniczki motorem innowacji w Polsce" w dniu
30.11.2017 roku podczas Gali Wieczornej Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie – Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz - Członka
Zarządu W-MIR.
 Definicja stada podstawowego zwierząt gospodarskich.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź KOWR na wniosek Zarządu KRIR ws. przedłużania umów dzierżawy nieruchomości. Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopie przesłać z protokołem Członkom Walnego
Zgromadzenia W-MIR.
 Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi P. K. Jurgiela w sprawie Zarządzeń Dyrektora
Generalnego KOWR nr 103/2017/Z w sprawie wydzierżawienia nieruchomości ZWRSP oraz
Zarządzeniami nr 92/2017/W i 95/2017/Z. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wniosek o pilne zorganizowanie spotkania Dyrektorów OT KOWR oraz Prezesów Wojewódzkich Izb
Rolniczych w celu omówienia zasad współpracy izb rolniczych z KOWR oraz omówienia nowych
zasad kryteriów. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź Wiceministra Rolnictwa Jacka Boguckiego dotycząca rozważenia możliwości rozwiązania
problemu zmniejszonej pomocy z tytułu przymrozków dla rolników, którzy nie ubezpieczyli swoich
sadów, ze względu na brak możliwości zawarcia umów takich jesienią 2016 r. i wiosną 2017 r.–
Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wystąpienie KRIR oraz odpowiedź MRiRW w sprawie składania wniosków o przyznanie płatności od
2018 r wyłącznie w formie elektronicznej. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie propozycji
Zarządu KRIR do poddziałania „Modernizacji gospodarstw rolny.– Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź MRiRW na pismo KRIR w sprawie zwiększenia alokacji środków na poddziałanie
„Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych".– Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię KRIR do projektu rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-



















klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz opinię KRIR
z dnia 16.09.2017. – Zarząd zapoznał się z pismem.
Opracowanie wykonane przez IUNG dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: "Środowiskowe
aspekty zakwaszenia gleb". - Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź na wniosek KRIR w sprawie kopii faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Informacja na temat szkoleń dotyczących mechanizmów wsparcia dla producentów uczestniczących
w systemach jakości żywności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela na wniosek Zarządu KRIR
w sprawie negocjacji umowy handlowej z Mercosurem. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych
z oceną materiału siewnego wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa. - Zarząd zapoznał się
z pismem.
Opinia przekazana przez Zarząd KRIR do MRiRW dotyczącą projektu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem
siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2017. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Zaproszenie na posiedzenie Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w dniu
6.11.2017 r w Warszawie. – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pani Zofii
Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR.
Informacja o organizacji przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych I spotkania izb rolniczych
Państw Trójmorza pt. „Zrównoważona przyszłość rolnictwa w UE" w dniu 6 grudnia br. w Warszawie.
- Zarząd zapoznał się z informacją na spotkanie oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego. - Członka
Zarządu W-MIR.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.
Projekt rozporządzenia MŚ w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. -Zarząd
zapoznał się, nie wniesiono uwag.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. - Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz
niektórych innych ustaw. - Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zgłosił uwagi do projektu
ustawy. Przede wszystkim Zarząd stoi na stanowisku, że rolnicy na dzień dzisiejszy nie są przygotowani
do składania elektronicznych wniosków. Aby wprowadzić obligatoryjne wypełnianie e-wniosków
należałoby zacząć od diametralnej poprawy wydajności systemu informatycznego.
W chwili obecnej system ten obciążony jest przez tylko około 2.000 pracowników biur powiatowych
ARiMR, a i tak działa bardzo wolno. W kampanii składania wniosków z systemu tego będą korzystać
dodatkowo doradcy i rolnicy. Wydaje się, iż w najbardziej gorącym okresie, tj. od 15 kwietnia do 15
maja program e-wniosek będzie obciążony przez dodatkowe 15.000-20.000 osób. W chwili obecnej
system nie udźwignie takiego obciążenia, a przygotowanie e-wniosku zajmuje kilka godzin. W
kampanii 2017 do ARiMR drogą elektroniczną wpłynęło tylko niecałe 1 % wszystkich wniosków co
spowodowane było właśnie między innymi niewydolnością aplikacji przygotowanej przez Agencję.
Zgłaszając uwagi do projektu ustawy Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej stoi na stanowisku,
że wprowadzanie obowiązku wypełniania e-wniosku przez rolników powinno być rozłożone w dłuższym
czasie. Warunkiem zgody Samorządu Rolniczego na wprowadzenie obowiązku wnioskowania o dopłaty
tylko
w
formie
elektronicznej
jest
zapewnienie
przez
Ministerstwo
Rolnictwa

i Rozwoju Wsi systemu informatycznego, który będzie działał sprawnie, a przy tym będzie przystępny w
obsłudze.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
oraz opinia członka Rady Powiatowej W-MIR w pow. gołdapskim do w/w ustawy. - Zarząd zapoznał
się z opinią Członka Rady Powiatowej, postanowił uwagi przesłać do KRIR.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich
domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą. - Zarząd zapoznał się z projektem.
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. - Zarząd
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zgłosił następujące uwagi do projektu ustawy: W artykule 1 pkt
4 projektu lit. e), w art. 7 zmienianej ustawy należy wykreślić zapis o możliwości wnioskowania o
odbiór poszkodowanych zwierząt przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt. Podobnie w kwestii wnioskowania o asystę policji lub straży gminnej oraz
przyzwolenia na wchodzenie przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt na teren gospodarstwa nawet w asyście policji czy straży gminnej. Zdaniem Zarządu
W-MIR do wkraczania na teren gospodarstwa, jego kontroli w zakresie dobrostanu zwierząt, a także
wnioskowania o odpowiednie środki zaradcze w przypadku zaniedbania, czy złego traktowania
zwierząt powinna być uprawniona tylko i wyłącznie Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna. Idąc dalej to
właśnie Inspekcja Weterynaryjna kontroluje obecnie gospodarstwa. Ponadto zdaniem Zarządu Izby
nie do przyjęcia są zapisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt futerkowych (artykuł 1 pkt 15 projektu
ustawy). Hodowla zwierząt futerkowych i produkcja futrzarska przynosi określone zyski i nie jest
jedynym źródłem zanieczyszczenia środowiska. Ponadto dopóki istnieje zapotrzebowanie na produkty
futrzarskie, przemysł ten powinien funkcjonować. To konsument powinien decydować, czy kupuje
wyroby z futra naturalnego – w 100 % biodegradowalne, czy ze sztucznego futra, które po zakończeniu
użytkowania stają się uciążliwym dla środowiska odpadem. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej uważa, że zapisy zmieniające dotyczące ograniczenia możliwości uboju rytualnego powinny
zostać wykreślone. Patrząc na problem uboju rytualnego pod kątem rynku wołowiny w Polsce
zamknięcie możliwości eksportu poprzez zakaz uboju rytualnego byłoby katastrofalne w skutkach.
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wnioskuje także o wykreślenie z projektowanej
nowelizacji art. 2 dotyczącego ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013, poz. 1226) dotyczącego zakazu
płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny poza polowaniami i odłowami.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – spółki Skarbu Państwa.- Po
zapoznaniu się z projektem, uwagi zostaną przesłane do KRIR.
 Rządowy projekt ustawy o zmianie kształtowaniu ustroju rolnego. - Po zapoznaniu się z projektem
uwagi zostaną przesłane do KRIR
 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. - Zarząd
zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy.Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków
wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii
Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. – Zarząd zapoznał się z projektem,
nie wniesiono uwag.

Ad 6 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące
 Przyjęto protokół nr 14 z dnia 20 października 2017 r.
 Księgowa biura W-MIR przedstawiła plan finansowy na 2018 r. oraz korektę budżetu za rok 2017.
Zarząd W-MIR nie wniósł uwag. Postanowiono przygotowany plan przekazać do zaopiniowania
komisji budżetowej oraz przedstawić na posiedzeniu komisji rewizyjnej.
 Podczas posiedzenia, Zarząd spotkał się z przedstawicielem TV Kopernik, z którą współpracuje
Izba Rolnicza. Zarząd W-MIR zapoznał się z wynikami oglądalności materiałów przygotowanych
na zlecenie W-MIR. Uznano, ze przygotowane filmy bardzo dobrze promują działalność Izby
Rolniczej, w związku z czym postanowiono kontynuować umowę współpracy w 2018 r. z telewizja
Kopernik na tych samych zasadach co w roku bieżącym.
 Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji przedsięwzięcia „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla
- szansą na sukces” i przeznaczeniu na ten cel kwoty 3600 zł brutto i ufundowania pucharu
Zarządu do kwoty 200 zł oraz upoważnieniu do podpisania porozumienia Panią Jolantę
Mackiewicz - Dyrektora biura W-MIR oraz Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR. Podjęto
uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR i Pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR do udziału w konkursie. Do udziału w spotkaniu oddelegowano również
Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz – Członkowi Zarządu
W-MIR za udział w spotkaniu w dnu 13.11.2017 r. w sprawie konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz
Powiśla – szansą na sukces”. Do udziału w spotkaniu oddelegowano również Panią Jolantę
Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR
za udział w spotkaniu w dniu 06.11.2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Do udziału w spotkaniu oddelegowano
również Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – Odmowa wsparcia finansowego przedsięwzięcia
III Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Dolnośląska Izba Rolnicza - pismo dotyczące zakazu handlu w niedzielę na terenie rolnospożywczych rynków hurtowych. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - Prośba o wsparcie konkursu
Kulinarnego "Smaki Wsi", który odbędzie się 18 maja 2018 roku. - Zarząd zapoznał się z pismem,
w związku z tym, że konkurs zaplanowano na rok 2018, postanowiono, że decyzja o
współorganizacji konkursu zostanie podjęta w roku przyszłym.
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii
dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania "Współpraca" objętego PROW
2014- 2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie - Propozycja współpracy w zakresie
gospodarowania nawozami oraz w zakresie działań informacyjno-szkoleniowym mającym na celu
upowszechnianie wiedzy. - Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono kopię przekazać do
Przewodniczących Rad Powiatowych, którzy jeśli zajdzie potrzeba mogą współpracować ze Stacją
Chemiczno-Rolniczą.
 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach - Zaproszenie na bezpłatne uczestnictwo w dniu 24
listopada br. w Konferencji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej Nauka-Praktyce. - Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
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wrześniowej Wystawy AGRO SHOW i rezygnacja z organizacji wydarzenia w poniedziałek.Zarząd zapoznał się z informacją.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR
za udział w IV edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w dn. 7-8.11.2017
w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód – zaproszenie na Dni Polskiego Rolnictwa 2017
we Lwowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Rozporządzenie PLW w Bartoszycach, wydane w związku z podjęta informacją o stwierdzeniu
przypadku ASF u dzika w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. - Zarząd zapoznał się z
pismem, postanowił przesłać informacje członkom Rad Powiatowych w powiecie bartoszyckim.
Starostwo Powiatowe w Olsztynie - Zaproszenie na VI Powiatową Wigilię Święta Niepodległości
w dn. 10.11.17 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegowano nikogo.
Urząd Gminy Barciany - zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy
Barciany w dniu 16 listopada br w Barcianach.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,
oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie do wzięcia udziału w
Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości w dn. 16-17.11.2017 roku godz. 10.00.- Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, do udziału został oddelegowany Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR.
Puls Regionu - Zaproszenie na uroczyste podsumowanie VII edycji konkursu Eko-Sołectwo w dn.
24.11.2017 roku w Olsztynie siedziba WMODR.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem na uroczyste
posumowanie oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. M.Magdaleny w Rozogach - Zaproszenie na uroczystości z
okazji zakończenia sezonu prac polowych w dniu 25.11.2017 roku w Sanktuarium Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Zarządu
W-MIR do udziału w uroczystościach oraz o przeznaczeniu na współorganizację kwoty 2000 zł
brutto.Postanowiono w razie potrzeby zorganizować transport zbiorowy.
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM - Zaproszenie na Uroczystość wręczenia dyplomów
ukończenia studiów w dniu 25.11.2017 roku godz. 11.00 w auli im. prof. Mariana Gotowca. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
W-MZHBM - Zaproszenie na Pielgrzymkę do Gietrzwałdu z okazji XXV-lecia powstania
W-MZHBM w Olsztynie z/s w Dorotowie oraz V rocznicy ufundowania sztandaru dla W-MZHBM
w dniu 2.12.2017 roku w Gietrzwałdzie oraz prośba o wsparcie finansowe tej uroczystości.- Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem podjęto uchwałę o współorganizacji przedsięwzięcia i przeznaczeniu
na ten cel kwoty 1000 zł brutto i ufundowaniu statuetki pamiątkowej do kwoty 200 zł oraz o
oddelegowaniu do udziału Zarządu W-MIR
Agro Manager – Oferta innowacyjnej technologii produkcji roślin rolniczych z dominacją nawozów
organicznych.- Zarząd postanowił ofertę przekazać dla Przewodniczących Rad Powiatowych WMIR.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim


















rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim
oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- członka Zarządu W-MIR na ogłoszeniu wyników Konkursu
"Rolniczki motorem innowacji w Polsce" w dniu 30.11.2017 roku podczas Gali Wieczornej Central
nych Targów Rolniczych w Nadarzynie
zwrotu kosztów podróży dla Pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR za udział w posiedzeniu
Prezydium Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w dniu 6.11.2017 r w Warszawie
oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR na spotkanie izb rolniczych
Państw Trójmorza pt. „Zrównoważona przyszłość rolnictwa w UE" w dniu 6 grudnia br. w Warszawie.
współorganizacji przedsięwzięcia „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla - szansą na sukces” i przezna
czeniu na ten cel kwoty 3600 zł brutto i ufundowania pucharu Zarządu do kwoty 200 zł oraz upoważ
nieniu do podpisania porozumienia Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR oraz Pana
Jana Heichela - Prezesa W-MIR. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela – Prezesa WMIR i Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR do udziału w konkursie w dniu 18.11.2017 r.
Oddelegowano również Panią Jolantę Mackiewicz - Dyrektora biura W-MIR.
zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz – Członkowi Zarządu W-MIR za udział w spotkaniu w
dnu 13.11.2017 r. w sprawie konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla – szansą na sukces”. Od
delegowano również Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR.
zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu w dniu
06.11.2017 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych. Oddelegowano również Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR.
zwrotu kosztów podróży panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w IV edycji Europej
skiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w dn. 7-8.11.2017 w Bydgoszczy
oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na posiedzenie Komisji Finansów i
Budżetu Rady Gminy Barciany w dniu 16 listopada br w Barcianach.
oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR do udziału w uroczystym podsumo
waniu VII edycji konkursu Eko - Sołectwo w dn. 24.11.2017 roku w Olsztynie siedziba WMODR
oddelegowania Zarządu W-MIR na uroczystości z okazji zakończenia sezonu prac polowych w dniu
25.11.2017 roku w Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, o przeznaczeniu na organizacje spotka
nia rolników kwoty 2000 zł brutto oraz w razie zgłaszanych potrzeb zorganizować transport zbiorowy.
współorganizacji pielgrzymi hodowców do Gietrzwałdu z okazji XXV - lecia powstania W-MZHBM w
Olsztynie z/s w Dorotowie oraz V rocznicy ufundowania sztandaru dla W-MZHBM w dniu 2.12.2017
roku w Gietrzwałdzie i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł brutto i ufundowaniu statuetki pamiąt
kowej do kwoty 200 zł oraz o oddelegowaniu do udziału w uroczystościach Zarządu W-MIR.

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

