Protokół Nr 16/2017
Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 5 grudnia 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 Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby oraz zaproszenie przedstawiciele Związków Hodowców
Zwierząt, Warmińśko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Departamentu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Expo Mazury.
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. 10.30, a zakończyło
o godzinie 15.00.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Spotkanie w sprawie organizacji W-M Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie 2018 r.
2. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych:
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4. Sprawy bieżące.
Ad 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się z zaproszonymi gośćmi , w celu
omówienia organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Prezes W-MIR przywitał
wszystkich gości, dodał, ze zbliża się Wystawa i trzeba spinać ją organizacyjnie i finansowo. Poprosił o
zabranie głosu Panią Agnieszkę Bielewską z Expo Mazury i przedstawienie wszystkim najważniejszych
informacji dot. Wystawy. Pani Agnieszka Bielewska poinformowała, że w roku 2018 Wystawa odbędzie
się w podgrzewanym namiocie o powierzchni 1600 m2 , Expo Mazury zapewni opiekę weterynaryjną od
piątku od godz. 17.00 do niedzieli do wyjazdu ostatniego zwierzęcia. Poinformowała zgromadzonych, że
stoiska ekspozycyjne instytucji zaplanowano umiejscowić na I piętrze. Otwarcie Wystawy przewidziano na
hali nr 3. Pan Jan Heichel- prezes W-MIR poprosił Związki Hodowców Zwierząt o przesłanie po 2 wnioski
do odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”, natomiast Pan Jarosław Sarnowski- Dyrektor Departamentu
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego dodał, ze można też złożyć wnioski
„Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Poinformował, że Pan Marszałek Województwa
zadeklarował zakup nagród dla hodowców. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zadeklarował wydrukowanie zaproszeń oraz katalogów Wystawców. Ponadto ustalono ramowy program
Wystawy.
Ad 2 W kolejnym punkcie Zarząd omówił wnioski napływające z rad powiatowych W-MIR
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 1200 zł bę
dących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa kawowa)
w dniu 20 grudnia 2017 r. w Nowym Mieście Lubawskim - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.


Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty z puli środków przeznaczonych na statutową działalność
Rady w wysokości do 600 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynajmu sali na wspólne posiedze
nie Rad Powiatowych W-MIR w Gospodarstwie agroturystycznym „Zacisze Mazury” w miejscowości







Filipówka k. Kętrzyna. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty z puli środków przeznaczonych na statutową działalność
Rady w wysokości do 1300 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynajmu sali na wspólne posie
dzenie Rad Powiatowych W-MIR w Gospodarstwie agroturystycznym „Zacisze Mazury” w miejsco
wości Filipówka k. Kętrzyna - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim.
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 działalność
Rady w wysokości do 1000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynajmu sali na wspólne posie
dzenie Rad Powiatowych W-MIR w Gospodarstwie agroturystycznym „Zacisze Mazury” w miejsco
wości Filipówka k. Kętrzyna. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim.
Wnioski wypracowane podczas posiedzenia Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rol
niczej w powiecie ełckim w dniu 17 listopada 2017r :
1) Wystąpić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie z wnioskiem o niewznawianie
umowy dzierżawy na nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom –Stefanowi Duk oraz Zbi
gniewowi Skóra działek 91, 92, 93/1, 93/2, 95, 137/6, 137/8, 139 i 142 o łącznej powierzchni
141,3300 ha położonych w obrębie geodezyjnym Rogale gm. Stare Juchy. Od wielu lat dochodzą
zapytania od rolników z gminy Stare Juchy o możliwości wyłączenia części gruntów, których
dzierżawcą jest Pan Stefan Duk. Ze względu na trwające umowy dzierżawy nie było możliwości
wyłączenia jakichkolwiek nieruchomości, których dzierżawcą lub współdzierżawcą był Pan Ste
fan Duk.
2) Wydać pozytywną opinię na sprzedaż przez KOWR nieruchomości położonych w obrębie Czaple
gm Ełk oznaczone jako działki 19/4 o pow. 39,0960ha oraz 17/3o pow. 18,8842 ha, na działkach
są udokumentowane pokłady kruszywa a niskie klasy bonitacyjne (V i VI) nie są atrakcyjne w
produkcji roślinnej dla gospodarstw rolnych.
3) Rada Powiatowa podtrzymuje swoje stanowisko ws. przedłużenia umowy dzierżawy AGRO-LE
GA sp z o.o. podczas posiedzenia odbyła się dyskusja w związku z pismem z 16 września 2017
ws. Wyłączenia ok. 200 ha ze spółki
Zarząd zapoznał się z wnioskami wyjaśnił, że wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim w związku
z zaistnieniem w bieżącym roku nadzwyczajnej sytuacji pogodowej wnioskuje do Zarządu WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej o wystąpienie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę paragrafu 2
punkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, tak aby
rolnicy mogli stosować nawozy naturalne po 1 grudnia. W związku z ciągłymi opadami deszczu, które
powodowały podtopienia pól, rolnicy nie mieli możliwości wjazdu na pola i rozwiezienia nawozów
w wyznaczonym terminie, a zbiorniki na nawozy naturalne, zwłaszcza płynne mają ograniczoną
pojemność.
Ponadto Rada wnioskuje o wystąpienie do Wojewody o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego
w związku z zaistnieniem bardzo trudnych warunków pogodowych, a do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o uznanie takiego stanu jako siły wyższej, tak aby uchronić rolników przed
sankcjami. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśniono, że wystąpienie w sprawie stosowania nawozów
naturalnych przygotowała Krajowa Rada Izb Rolniczych.


Rada Powiatowa Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się z proś
bą o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 1100 zł(tysiąc sto zł )z czego:
600 (sześćset) zł będące w dyspozycji Rady
500 (pięćset ) zł będących w dyspozycji Zarządu na organizację III edycji konkursu plastycznego
"Skąd się biorą potrawy na Wigilijnym stole" dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich powiatu

gołdapskiego. Konkurs zostanie ogłoszony 18 grudnia 2017 a rozstrzygnięty do końca stycznia 2018.Zarząd podjął uchwałę o organizacji III edycji konkursu plastycznego "Skąd się biorą potrawy na
Wigilijnymi przeznaczeniu na ten cel kwoty 400 zł, ze środków W-MIR oraz 600 zł będących w
dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu
W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 650 zł ze środków będących w dyspozycji
Rady Powiatowej na wynajęcie sali i pokrycie kosztów w związku z organizacją wspólnego
posiedzenia pięciu Rad Powiatowych W-MIR w miejscowości Waśniewo - Gwoździe, gm. Nidzica w
dniu 06.12.2017r. -Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu
W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 650 zł ze środków będących w dyspozycji
Rady Powiatowej na wynajęcie sali i pokrycie kosztów w związku z organizacją posiedzenia Rad
Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego w dniu 07.12.2017r. w Elblągu.- Zarząd zapoznał się z
wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków rady powiatowej W-MIR w powiecie
elbląskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się z prośbą o możliwość
zorganizowania transportu zbiorowego w ramach środków przeznaczonych na koszty podróży rady na
wspólne posiedzenie rad powiatowych z powiatu: działdowskiego, nidzickiego, ostródzkiego,
szczycieńskiego, mrągowskiego w dniu 6 grudnia 2017 r. w miejscowości Waśniewo - Gwoździe. Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o zorganizowaniu transportu zbiorowego na wspólne
posiedzenie Rad Powiatowych.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się z prośbą do Zarządu
W-MIR o możliwość przeznaczenia kwoty do 660 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
współorganizację wspólnego posiedzenia rad powiatowych W-MIR w powiecie: działdowskim,
nidzickim, ostródzkim, szczycieńskim, mrągowskim (wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 6 grudnia
2017 r. w miejscowości Waśniewo - Gwoździe. Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o
rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim.

Działając w imieniu i z upoważnienia Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR z powiatów:
szczycieńskiego, nidzickiego, mrągowskiego zwracam się do Zarządu Izby z wnioskiem o wyrażenie
zgody na organizację wspólnego posiedzenia rad, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2017 r. w „Domu
Weselnym” w miejscowości Waśniewo – Gwoździe w gminie Janowiec Kościelny.
Poszczególne Rady postanowiły wydatkować środki pozostające w ich dyspozycji na poczet
kosztów związanych z organizacją wspólnego posiedzenia w następujących kwotach:
- Rada Powiatowa w Nidzicy – kwota do 1350 zł,
- Rada Powiatowa w Szczytnie – kwota do 900 zł,
- Rada Powiatowa w Mrągowie – kwota do 540 zł.
Ponadto, informuję Państwa, iż dla rady szczycieńskiej i mrągowskiej zaplanowano dojazd na posie
dzenie jednym autokarem firmy przewozowej z Mrągowa. Wstępnie ustaliłem, iż koszt tej usługi wyniesie
nie mniej niż 1180 zł brutto i nie więcej niż 1250 zł brutto w zależności od wybranej trasy dojazdu i czasu
oczekiwania na powrót uczestników posiedzenia. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o roz
dysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim, szczycieńskim i mrągowskim oraz
w sprawie organizacji transportu zbiorowego na posiedzenie.


wniosek komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej - Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej składa wnio
sek o możliwość organizacji posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 7 grudnia
2017 r. w Olsztynie, w składzie poszerzonym o wszystkie panie – członkinie Rad Powiatowych W-MR
oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. osób. Podczas posiedzenia zostaną omówione tematy praw przy
sługujących pacjentom, podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia uzdrowiskowego, profilaktycznych
programów zdrowotnych.- Zarząd podjął uchwałę o organizacji posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Ro
dziny Wiejskiej w dniu 7 grudnia 2017 r. w Olsztynie, w składzie poszerzonym o wszystkie panie –
członkinie Rad Powiatowych W-MR oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. osób.

Zarząd zapoznał się z planowanymi posiedzeniami Rad Powiatowych W-MIR:
- 06.12.17 – wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiecie nidzickim, działdowskim,
ostródzkim, szczycieńskim mrągowskim w m. Waśniewo-Gwoździe gm. Janowiec Kościelny
- 07.12.17 – posiedzenie komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w Olsztynie

Ad 3. Następnie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Wniosek KRIR w sprawie redukcyjnego odstrzału jeleni w województwie zachodniopomorskim wraz z
odpowiedzią Ministerstwa Środowiska. - Zarząd zapoznał się.
 Wystąpienia dotyczące realizacji wniosku WIR w sprawie stosowania przez sądy przepisu art. 6
Kodeksu cywilnego w procesach o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta
łowne w uprawach i płodach rolnych oraz do Ministra Środowiska o stosowną zmianę przepisów
ustawy Prawo łowieckie. - Zarząd zapoznał się.
 Wniosek Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie zmiany
terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz odpowiedź na wniosek Podkarpackiej Izby
Rolniczej, przekazany przez Zarząd KRIR w sprawie urealnienia i ujednolicenia danych dotyczących
dochodowości rolniczej z 1 ha, będących podstawą obliczeń do celów zasiłkowo-pomocowych. Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź resortu infrastruktury i budownictwa, będący odpowiedzią na wniosek KRIR podjęty
podczas Posiedzenia KRIR w dn. 16 września 2017 r. w sprawie ochrony interesów rolników i
rolnictwa, w związku z planami rozszerzenia stref ekonomicznych na całą Polskę. - Zarząd zapoznał
się.
 Opinia przekazana do MRiRW w sprawie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. - Zarząd zapoznał się.
 Opinia przekazana do MRiRW do Projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników oraz niektórych innych ustaw. - Zarząd zapoznał się.
 Opinia przekazana do Ministerstwa Zdrowia i do MRiRW w sprawie projektu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób
pobierających emeryturę lub rentę rolniczą. - Zarząd zapoznał się.
 Wniosek Podlaskiej IR w sprawie opłat pobieranych od dłużników kosztów egzekucji komorniczych.
 Pismo w sprawie udziału w komisjach przetargowych. - Zarząd zapoznał się.
 Wnioski Zarządu KRIR o całkowitą depopulacje dzików przy udziale wojska. - Zarząd zapoznał się.
 Wnioski KRIR zgłoszone do Pani Premier Beaty Szydło oraz Marszałka Sejmu Pana Marka
Kuchcińskiego w sprawie projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. - Zarząd zapoznał się.
 Wystąpienie do MRiRW w sprawie przeanalizowania pod względem prawnym przepisów ustawy o
ochronie prawnej odmian roślin. - Zarząd zapoznał się.
 Wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie odnowienia stosowania glifosatu. - Zarząd zapoznał się.
 Informacja o udziale Prezesa Jana Heichela na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Problemowej
KRIR do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych
przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego, które odbędzie
się w dniu 22 listopada br. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się.
 Prośba o zajęcie stanowiska co do potrzeby wprowadzenia nowych regulacji dot. dzierżawy
nieruchomości (gruntów) rolnych.- Zarząd zapoznał się, uwagi zostały wysłane do KRIR.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. - Zarząd zapoznał
się. Nie wniesiono uwag.





Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu
zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. - Zarząd
zapoznał się. Nie wniesiono uwag.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria.
Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag.

Ad 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 15 z dnia 14.11.2017 r.
 Omówiono organizacje VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR. Postanowiono przygotować
podziękowania członkom Walnego Zgromadzenia i członkom Rad Powiatowych W-MIR, którzy
zaangażowali się w zbiórkę plonów dla rolników poszkodowanych w wyniku nawałnic.
 Omówiono organizacje wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych oraz
wszystkich członków Rad Powiatowych W-MIR, ustalono listę zaproszonych gości.
 Podjęto uchwałę w sprawie funduszu nagród
 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi biura
 Podjęto uchwałę w sprawie druku życzeń w Pulsie Regionu do kwoty 1200 zł brutto.
 Omówiono sprawę funkcjonowania biura OT W-MIR w Bartoszycach w związku z planowanym
generalnym remontem biura przez właściciela lokalu.
 Omówiono propozycje działań w ramach KSOW na rok 2018. Ustalono, ze biuro W-MIR przygotuje
wnioski w naborach na Wystawę Zwierząt Hodowlanych, wyjazd studyjny i 2 konferencje kobietregionalną i krajową
 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 528/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych
zasad prowadzenia rachunkowości oraz obieg dokumentów w WMIR.
 Urząd Marszałkowski - Odpowiedź na pismo dotyczące wydłużenia terminu zbioru kukurydzy na
ziarno i CCM (Kiszonkę z kolb) dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie
z obowiązującego 20 listopada do 30 listopada.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo rolnika z gm. Giżycko - prośba o pisemne wsparcie zamierzeń budowy budynków inwentarskich
(chlewni) w gminach Giżycko i Miłki o łącznej obsadzie po 600 DJP w każdej gminie. - Zarząd
zapoznał się z pismem, postanowił udzielić wsparcia do budowy chlewni do wysokości 210 DJP.
 Notatka służbowa w sprawi budowy budynków inwentarskich w gminie Miłki i Giżycko. - Zarząd
zapoznał się.
 Pismo rolnika z gm. Kruklanki - prośba o wsparcie inwestycji budowy budynków inwentarskich
(chlewni) zlokalizowanych na terenach rolniczych w Gminie Kruklanki o łącznej obsadzie 1950 sztuk.
Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił udzielić wsparcia do budowy chlewni do wysokości 210
DJP.
 W-M Wojewódzki Lekarz Weterynarii - informacja dotycząca wystąpienia pierwszego przypadku
ASF-u dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. - Zarząd zapoznał się z informacją.
 W-M ZHBM - Do wiadomości W-MIR prośba o interwencję w sprawie trudnej sytuacji hydrologicznej
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 W-MODR z/s w Olsztynie - wezwanie do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do wniosku o refundację
kosztów Planu Działania KSOW na lata 2017-2020 - tytuł operacji: Warmińsko-Mazurskie Forum
Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. - Zarząd zapoznał się.
 Podlaska Izba Rolnicza - Pisma w sprawie szkód łowieckich. - Zarząd zapoznał się.





























Lubuska Izba Rolnicza - pismo do wykorzystania, w sprawie głosowania nad nowym rozporządzeniem
dotyczącym produkcji ekologicznej. - Zarząd zapoznał się.
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza - Podziękowanie za okazaną pomoc dla osób poszkodowanych
przez nawałnicę. - Zarząd zapoznał się.
Rolnicy z rejonu Nowego Dworu - Skarga na rolnika gm. Lidzbark w sprawie nie stosowania zasad
ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF w rejonie Lidzbarka Welskiego. - Zarząd zapoznał się.
Sprawa została wyjaśniona.
Rolnik z Gminy Lidzbark - Odpowiedź na skargę która wpłynęła do WMIR w sprawie nie stosowania
zasad ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF w rejonie Lidzbarka Welskiego. - Zarząd zapoznał się.
Sprawa została wyjasniona
InConventus Group - zaproszenie do współpracy nad II edycją Narodowego Dnia Świni i Narodowego
Dnia Mlecznej Fermy WWF Polska - Pismo z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie
"Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego" organizowanym przez WWF. - Zarząd zapoznał się.
Kancelaria Prezydenta RP –zaproszenie na Konferencję "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej
wsi" w dn. 22.11.2017 roku w Warszawie. W konferencji uczestniczył Pan Jan Heichel- Prezes WMIR.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi
Zarządu za udział w XXXII Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27.11.2017 r.
w Olsztynie.
CDR w Brwinowie - Zaproszenie do II Forum Wiedzy i Innowacji w dniach 29-30 listopada 2017 roku
w CDR w Brwinowie.- Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
W-MODR - zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym w dniach
7-8.12.2017 r w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
W-MODR - Zaproszenie na konferencję pt. "Perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej -szanse i wyzwania
dla Polski" połączonej z konkursem na regionalną potrawę wigilijną" w dniu 14.12.2017 roku siedziba
WMODR.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR i Pana
Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - Zaproszenie na spotkanie z cyklu "Koncepcja rozwoju i
promocji turystyki krainy kanału elbląskiego" w dniu 06.12.2017 r. w Elblągu oraz koncepcja budowy i
upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania
Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romana Puchalskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej
WMIR w powiecie elbląskim.
Urząd Marszałkowski - zaproszenie na konferencję "Turystyka nas inspiruje ludzie tworzą turystykę" w
dn. 7.12.2017 roku w sali konferencyjnej na lotnisku Olsztyn -Mazury w Szymanach. - Zarząd
zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na Konferencję podsumowującą 2-letnią realizację projektu
pozakonkursowego "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach" w dn. 08.12.2017 w Olsztynie. Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR.
Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na uroczystą "IX Galę Produkt Warmia Mazury w dn. 11.12.2017
godz. 17.00 Hotel Omega. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR
W-M Regionalna Organizacja Turystyczna - zaproszenie na
Walne Zebranie Członków
W-M ROT, które odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie. - Podjęto uchwałę o
upoważnieniu Pani Urszuli Gajewskiej do udziału w Walnym Zebraniu Członków W-M ROT.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy - zaproszenie do udziału w IX posiedzeniu Wojewódzkiej Rady
Rynku pracy .- Do udziału oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.



Rolnik z gminy Lubomino- prośba o udział prawnika w spotkaniu rolników dot. użytkowania dróg na
terenie gminy Lubomino - Zarząd podjął decyzję o oddelegowaniu prawnika W- MIR na spotkanie
rolników.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim.

rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim.

organizacji III edycji konkursu plastycznego "Skąd się biorą potrawy na Wigilijnymi przeznaczeniu
na ten cel kwoty 400 zł, ze środków W-MIR oraz 600 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej WMIR
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.

organizacji transportu zbiorowego dla rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim na wspólne
posiedzenie Rad Powiatowych w dniu 06.12.2017 r. w Waśniewo- Gwoździe
 rozdysponowania środków rady powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim.
 rozdysponowania środków rady powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim, szczycieńskim i mrągow
skim

przyznania kosztów podroży członkiniom Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za
proszonym na posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej
 utworzenia funduszu nagród dla pracowników biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 przyznania nagrody Dyrektorowi biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 pokrycia kosztów druku życzeń w Pulsie Regionu do kwoty 1200 zł brutto.

zmiany Uchwały Nr 528/2014 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad prowadzenia ra
chunkowości oraz obieg dokumentów w WMIR.

zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu za udział w XXXII Sesji
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 27.11.2017 r. w Olsztynie.
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR i Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa WMIR. na konferencję pt. "Perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej -szanse i wyzwania dla Polski" połą
czonej z konkursem na regionalną potrawę wigilijną" w dniu 14.12.2017 roku siedziba WMODR

oddelegowania Pana Romana Puchalskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej WMIR w powiecie
elbląskim na spotkanie z cyklu "Koncepcja rozwoju i promocji turystyki krainy kanału elbląskiego" w
dniu 06.12.2017 r. w Elblągu oraz koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycz
nych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na Konferencję podsumowującą 2letnią realizację projektu pozakonkursowego "Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach" w dn.
08.12.2017 w Olsztynie.
 oddelegowania Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na uroczystą "IX Galę Produkt Warmia Mazury w
dn. 11.12.2017 godz. 17.00 Hotel Omega w Olsztynie.
 Oddelegowania przedstawiciela W-MIR do udziału w Walnym Zebraniu Członków W-M ROT, które
odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie
Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

