Protokół nr 16/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 8 listopada 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: Sławomir Sadowski- Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Pani
Dorota Daniluk- Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Dariusz WasielaDyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Pani Justyna Sobiesiak - Z-ca
Dyrektora ARiMR.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11 00 i
trwało do godz. 1530 .
Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w
województwie warmińsko-mazurskim.- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.
2.Informacje Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
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.
Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad odbyło się rozstrzygnięcie konkursu organizowanego
przez Warmińsko-Mazurska Izbę Rolniczą „Cztery pory roku w rolnictwie Warmii i Mazur” połączone
z wystawą nagrodzonych zdjęć.
Ad 1 W pierwszym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Sławomir Sadowski- Wicewojewoda Warmiń
sko-Mazurskim, który przedstawił sytuację dotyczącą szacowania strat w uprawach rolnych spowodowa
nych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w województwie warmińsko-mazurskim. Wojewoda
poinformował zgromadzonych, że komisje szacowały straty spowodowane: ujemnym skutkiem przezimo
wania, suszą, huraganem, deszczem nawalnym i gradobiciem. W województwie warmińsko-mazurskim
oszacowano straty w 2013 gospodarstwach na 133 tysiącach hektarów,na kwotę około 181 mln. Najwięk
sze straty spowodowane były ujemnymi skutkami przezimowania, oszacowano je w 1576 gospodarstwach
na kwotę 170 mln zł. Wojewoda przypomniał także, że w związku ze szkodami zostały uruchomione prefe
rencyjne kredyty, odroczenia lub rozłożenia na raty składki KRUS, ulgi w podatku rolnym. Poinformował
także, że wojewoda potwierdził 212 protokołów. Pan Sławomir Sadowski – Wicewojewoda poprosił Za
rząd Izby o ponowne oddelegowanie przedstawicieli Izby do komisji szacujących straty. Pan Wojewoda po
informował także, że od 02.11. 2016 r. weszły w życie zmiany w przepisach dotyczące szacowania i w tej
chwili komisje na dokonanie oceny mają 2 miesiące czasu od zgłoszenia. Wprowadzono jednolity protokół
dla całego kraju. Następnie głos zabrał Pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR, który poinformował, że
pieniędzy na ubezpieczenia upraw nie starczyło dla wszystkich i zasadnym byłoby, aby kwota została
zwiększona. Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR poinformował, ze ubezpieczenia są do końca listopada i jeśli

jest to możliwe należałoby przerzucić środki na ubezpieczenia. Pan Romulad Tański dodał, że nawet firmy
komercyjne nie chcą dokonywać ubezpieczeń upraw.
Następnie zgromadzeni na posiedzeniu informowali pana Wojewodę o obecnej sytuacji w rolnictwie i pyta
li o działania podejmowane w zakresie poprawy sytuacji w rolnictwie,
Pan Mirosław Borowski- Delegat W-MIR do KRIR poinformował zgromadzonych, że na terenie 3 gmin
naszego województwa wprowadzono strefę ochronną ASF. W związku z czym każdego upolowanego dzika
należy poddać badaniu i zapłacić za utylizację, zapytał czy są podejmowane jakieś działania w tym kierun
ku.
Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR dodał, że należy stworzyć niezależne laboratoria zaczy
nając od mleka kończąc na zbożu. W chwili obecnej zakłady skopujące badają w swoich laboratoriach pa
rametry i to one dyktują ceny.
Pan Robert Nowacki – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim zapytał dla
czego powiększono rezerwat Oświn. Spowodowało to, ze nie można polować na dziki bytujące w rezerwa
cie?
Pan Krzysztof Kazaniecki - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim powie
dział, że jest problem z bobrami. Zgodę na odstrzał można dostać, ale jest problem z zagospodarowaniem
tuszek.
Pan Zbigniew Ziejewski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim odniósł
się do ubezpieczeń. Powiedział, że w jego powiecie dopłaty do ubezpieczeń rozdysponowano w 2 dni, rol
nicy nie załapali się, bardzo mało rolników skorzystało z możliwości ubezpieczeń, a jeśli chodzi o kredyty
klęskowe, bank we wniosku chce także ubezpieczeń i bez niego nie ma możliwości uzyskania kredytów
klęskowych. Zapytał także jak służby wojewody zaopatrują się na nowa ustawę łowiecką.
Pan Mirosław Pawlukowski powiedział o problemie wilków atakujących bydło.
Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR poinformował, że Izba wystąpiła, aby pracownicy ODR szacowali szkody
łowieckie
Ad 2. W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrała Pani Dorota Daniluk - Z-ca Warmińsko-Mazur
skiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, która przedstawiła najważniejsze zmiany w ustawach o
ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. Przypomniała o bioasekuracji i karach za nie
dostosowanie się. Pani Dorota Daniluk przypomniała także, że z dniem 4 listopada 2016 roku weszło w ży
cie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
(Dz. U. poz. 1770). W związku z wprowadzanymi zmianami, nakazuje się zaopatrywanie świń przemiesz
czanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawio
ne przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie
wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń. Za wystawienie dokumentu zapłaci produ
cent. Pani Dorota Daniluk poinformowała zgromadzonych, że świadectwa są częściowo wystawiane przez
uprawnionych lekarzy a częściowo przez inspekcję. Dodała, że na chwilę obecną zostały stwierdzone 23
ogniska u świń i 121 przypadków u dzików. W województwie warmińsko-mazurskim są strefy ochronne na
terenie 3 gmin. Zostały zakupione 4 kontenery dla odstrzelonych sztuk, z czego 2 znajdują się na terenie
powiatu ełckiego, 2 na terenie powiatu piskiego. Pani Dorota Daniluk poinformowała zgromadzonych, że
na terenie powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego odstrzał sanitarny został wykonany
w 100%, na terenie powiatu braniewskiego w 78 %, na terenie powiatu kętrzyńskiego w 56 %, a na terenie
powiatu bartoszyckiego w 58 %. Następnie głos w temacie ASF zabrał pan Zbigniew Ziejewski, który
stwierdził, że dla rolników z terenu Lubawy obecna sytuacja jest tragiczna i może należałoby podjąć jakieś
działania i zwiększyć odstrzał. Pan Zbigniew Ziejewski poinformował także, że w rejonach Szczecina wy

buchła ptasia grypa, stwierdzono także salmonellę w jajkach, wyraził swoje obawy co do przyszłości rolni
ków. Pani Dorota Daniluk poinformowała, że w stadach drobiu są drobne ogniska salmonelli.
W dalszej części dyskusji głos zabrał Pan Mirosław Borowski, który przypomniał, że należy wykonać na
dzień 31.12 inwentaryzację zwierząt, dodał także, że na złożenie inwentaryzacji powinien być czas co naj
mniej 7 dni. Dodał także, że będzie odpowiedni formularz, który trzeba będzie wypełnić i podpisać. Pan
Piotr Miecznikowski poinformował, że uczestniczył w inwentaryzacji dzika u siebie w nadleśnictwie i na
dzień dzisiejszy ma wątpliwości co do metodyki, czy jest ona miarodajna?
Ad 3. W kolejnym punkcie głos zabrała Pani Justyna Sobiesiak- Z-ca Dyrektora ARiMR w Olsztynie. Po
informowała, że w województwie warmińsko-mazurskim wnioski o pomoc klęskową złożyło 134 rolni
ków, z czego tylko 14 rolników miało ubezpieczone uprawy, w związku z czym w pozostałych przypad
kach kwoty pomocy spadają o 50 %. Najwięcej wniosków złożono w powiecie braniewskim, ełckim, olsz
tyńskim i piskim. Wniosków nie złożono w powiatach gołdapskim, działdowskim, iławskim, węgorzew
skim i oleckim. Na pożyczki dla producentów mleka, świń, owoców i warzyw złożono 170 wniosków, z
czego 2 wnioski dotyczyły niezapłaconych składek KRUS pozostałe przekroczenia kwot mlecznych. Pani
Justyna Sobiesiak przypomniała także, że maksymalna suma pomocy de minimis nie może przekroczyć 15
tys. euro łącznie.. Pani Justyna Sobiesiak podziękowała za współpracę Izbie Rolniczej i ARR- dzięki do
brej informacji temat został szybko załatwiony. Poinformowała także, że zaliczki w ramach płatności
otrzymało w województwie warmińsko-mazurkim na dzień dzisiejszy do zaliczek kwalifikuje się 99,8 %
rolników, niektóre działki weszły w konflikty kontroli krzyżowych i zostały wykluczone z płatności. W
roku ubiegłym zaliczki w województwie warmińsko-mazurskim otrzymało 34 tys. rolników, w chwili
obecnej otrzymało je 38 tys. rolników na kwotę 540 mln. zł co stanowi 87 %. Pani Justyna Sobiesiak przy
pomniała także, że zaliczki są wypłacane do końca listopada, a po 30 listopada są już tradycyjne płatności.
Poinformowała także, że na małe przetwórstwo złożono 27 wniosków. Podpisano 136 umów pod moderni
zacje z 2015 r. W ramach modernizacji 2016 r. tylko 709 umów na 1615 złożonych mieści się w limicie.
Nastąpienie Pan Jan Heichel zapytał o inwentaryzację, jakie sankcje poniesie rolnik jak złoży informację 2
stycznia. Pani Sobiesiak odpowiedziała, że nie widziała druku i nie może się do tego odnieść. Pan Miro
sław Borowski dodał, że jeśli robi się inwentaryzację to powinna być ona robiona na zasadzie oświadcze
nia. Rolnik posiadający zwierzęta na bieżąco wyjaśnia.
Ad 4. W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Dariusz Wasiela - Dyrektor Agencji Rynku
Rolnego. Przedstawił on sytuację na rynkach rolnych. Zbiory pszenicy na świecie kształtują się na pozio
mie 744 mln. Ton, jest to o 10 mln ton więcej niż dotychczas. Ceny pszenicy w kraju wynoszą około 600650 zł. Poinformował, że eksport drogą morską może przekroczyć 350 tys ton. Pan Dariusz Wasiela od
niósł się także do pytania z ostatniego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych w spra
wie kontraktacji z Ukrainą. Poinformował, że podniesiono do 1 mln ton pszenicę i kukurydzę. Jeśli chodzi
o materiał siewny, Agencja Rynku Rolnego zakończyła wypłaty. W województwie warmińsko-mazurskim
wypłacono 6 mln zł. W roku przyszłym dopłaty do materiału siewnego będą na tej samej zasadzie, co w
obecnym. Dyrektor Wasiela poinformował zgromadzonych, że wnioski o pomoc unijną dla producentów
mleka ograniczających dostawy złożyło w I etapie 244 producentów w drugim 42 producentów. Poinfor
mował także zgromadzonych, że wzrósł eksport drobiu do Ukrainy, Chin, Filipin. Pan Zbigniew Ziejewski
zapytał do kiedy będzie trwała rejestracja grup. Otrzymał odpowiedź, że 18 grudnia upływa termin, a do 28
listopada składanie wniosków o wsparcie. Pan Marek Kuźniewski zapytał, czy mleko w proszku, które za
lega w magazynach nie może zostać potraktowane jako pasza, a nie być wprowadzane na rynek.

W dalszej części posiedzenia wywiązała się dyskusja na temat obecnej sytuacji w rolnictwie dyskutowano
między innymi o zwiększeniu dopłat do materiału siewnego, zbyt dużych marżach w sieciach handlowych
i ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników.
Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR poinformował zgromadzonych o:
 planowanym w dniu 19.12.2016 r. V Walnym Zgromadzeniu W-MIR
 planowanej organizacji w roku 2017 Wystawy Zwierząt Hodowlanych
 możliwości organizacji wyjazdu na Targi w Nadarzynie w dniach 25-27 listopada 2016 r.
 wypłatach za prace w komisjach szacujących straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosfe
rycznymi
 rekompensatach za udział w inwentaryzacji dzików
 organizowanej w dniu 09.12.2016 r. konferencji w Sejmie
 sprzedaży Zespołu Pałacowo-Parkowego w Klewkach,
Ad 6 Po zakończeniu posiedzenia z Przewodniczącymi Rad Powiatowych Zarząd W-MIR omówił
sprawy bieżące:
 Odpowiedź na wystąpienie Zarządu KRIR dot. uwzględnienia wymarznięć w systemie wsparcia dla
poszkodowanych przez grad, huragan itp.- Zarząd zapoznał się.
 Pismo ANR dotyczące egzekucji komorniczych w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zarząd zapoznał się.
 Zaproszenie na posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „wieprzowina", które odbędzie się w dniu
6 grudnia br. w Brukseli.- W posiedzeniu grupy będzie uczestniczył Pan Jerzy Salitra zgłoszony
jako przedstawiciel do grupy roboczej Copa Cogeca wieprzowina
 Zaproszenie na spotkanie Zarządów, Dyrektorów i Księgowych 14-15.11.2016 w Falentach.Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zarządu W-MIR oraz Dyrektora Biura na spotkanie.
 Pismo skierowane do Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych w sprawie konferencji samorządu
rolniczego w Sejmie RP, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. - Podjęto uchwałę o organizacji
wyjazdu na konferencję.
 Opinia KRIR do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr
oleju w 2017 r. - Zarząd zapoznał się z opinią.
 Materiały, przygotowane przez MRiRW oraz Agencje na posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. - Zarząd zapoznał się.
 Informacja na temat Centralnych Targów Rolniczych 16 w Nadarzynie w dniach 25-27.11.2016 r.
- Zarząd zapoznał się.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie
rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie - Zarząd zapoznał się, nie
wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach
rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania - Zarząd zapoznał się,
nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz. - Zarząd
zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz i Pani Agnieszce
Kobryń na komisję konkursową konkursu „Cztery pory roku w rolnictwie Warmii
i Mazur” w dniu 27.10.2016 r. w Olsztynie oraz w sprawie przyznania dodatkowych wyróżnień za









udział w konkursie „Cztery pory roku w rolnictwie Warmii i Mazur”, przeznaczono na ten cel
kwotę 600 zł brutto.
Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek
Wojewódzkich w dniu 18.09.2016 r. w kwocie 17249,90, w tym transport 16764.39 zł brutto i inne
koszty 485,51 zł brutto
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi oraz Romualdowi
Tańskiemu na Spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 31.10.2016
r. w Olsztynie
Podjęto uchwałę w sprawie organizacji konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich Warmii i Mazur”
Podjęto uchwałę w sprawie organizacji konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” i przeznaczeniu
kwoty 2500 na nagrody dla uczestników konkursu.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi
Zarządu W-MIR za udział w Wystawie „Sprzedaż ogierów ras zimnokrwistych” w Kętrzynie
w dniu 7.10.2016 r.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedź na pismo w sprawie uznania do przyznawania pomocy
klęskowej w 2016 roku strat spowodowanych wymarznięciami.- Zarząd zapoznał się.
 Wojewódzki Lekarz Weterynarii - rozporządzenie MRiRW- świadectwo zdrowia na świnie w związku z
występowaniem ASF. - Zarząd zapoznał się.
 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku - Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie ASF oraz
rozporządzenie MRiRW- świadectwo zdrowia na świnie w związku z występowaniem ASF. - Zarząd

zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Pismo z prośbą o składanie wniosków i petycji do ministerstwa rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych
zadań ARiMR, mających na celu obniżenie oprocentowania kredytów na powiększenie gospodarstw
rolnych m.in. na zakup gruntów rolnych. - Zarząd zapoznał się.
 Ruch Kukiza 15 Biuro Prasowe - List otwarty Pawła Kukiza do premiera Walonii - Kukiz'15 solidarny
z Walonią w sprawie CETA – Informacja prasowa 27.10.2016 r.- Zarząd zapoznał się.
 Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt - podziękowania za uczestnictwo w Rozpoczęciu Działalności
Centrum Genetycznego EBP w Sztumie w dniu 11.10.2016 r. - Zarząd zapoznał się.
 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na konferencję: Nowoczesne
technologie produkcji trzody chlewnej. ASF realne zagrożenie" w dniu 10.11.2016 r. godz. 10:00 w Lubawie

- Zarząd oddelegował Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.
 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w dniu 10.11.2016 r. godz. 12:00 w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował
nikogo.
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na szkolenie „Innowacje w rolnictwie upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej" w dn.15-16.11.2016r
w Brwinowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.
 Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód - zaproszenie na konferencję «Polsko-ukraińska współpraca
w przemyśle i sektorze rolno-spożywczym» w ramach II edycji Dni Polskiego Rolnictwa w ramach wystawy
EURO AGRO - 2016 we Lwowie w dniu 17-18.11.2016 r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegował nikogo.
 Top Agrar Polska - Zaproszenie na "Forum Rolników i Agrobiznesu - o przyszłości polskiego rolnictwa"
w dniu 22.11.2016 r. godz. 10:00 w Poznaniu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował
nikogo.

 European Qualification Alliance EQAsce - Zaproszenie na Kongres Bezpieczeństwa Żywności w dniach
22-23 listopada 2016 roku w Hotelu Bellotto w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegował nikogo.
 Wielkopolska Izba Rolnicza - Zaproszenie na Galę Jubileuszu WIR w dniu 14.12.2016 r. w Poznaniu.Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.
 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego- informacja do wiadomości o podjęciu decyzji
przez Zarząd Związku o organizacji Krajowej Wystawy Bydła.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Podjęto uchwałę o oddelegowaniu pani Agnieszki Kobryń na nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach w dniu 08.11.2016 r.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:














oddelegowania Zarządu W-MIR oraz Dyrektora Biura na spotkani Zarządów, Dyrektorów
i Księgowych 14-15.11.2016 w Falentach
wyjazdu na konferencję samorządu rolniczego w Sejmie RP, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r.
zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz i Pani Agnieszce Kobryń na komisję konkursową
konkursu „Cztery pory roku w rolnictwie Warmii i Mazur” w dniu 27.10.2016 r. w Olsztynie oraz
w sprawie ufundowania wyróżnień za udział w konkursie „Cztery pory roku w rolnictwie Warmii i
Mazur”, przeznaczono na ten cel kwotę 600 zł brutto.
pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w dniu 18.09.2016
r. w kwocie 17249,90, w tym transport 16764.39 zł brutto i inne koszty 485,51 zł brutto
zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi oraz Romualdowi Tańskiemu na Spotkanie
z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 31.10.2016 r. w Olsztynie
organizacji konferencji „Inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Warmii i Mazur”
organizacji konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle” i przeznaczeniu kwoty 2500 na nagrody
dla uczestników konkursu.
zwrotu kosztów podróży panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział
w Wystawie „Sprzedaż ogierów ras zimnokrwistych” w Kętrzynie w dniu 7.10.2016 r.
oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na konferencję :Nowoczesne technologie
produkcji trzody chlewnej. ASF realne zagrożenie" w dniu 10.11.2016 r. godz. 10:00 w Lubawie

 oddelegowani Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na Galę Jubileuszu WIR w dniu 14.12.2016 r.
w Poznaniu
 oddelegowania pani Agnieszki Kobryń - Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
bartoszyckim na nadzwyczajne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie
Powiatowym w Bartoszycach w dniu 08.11.2016 r.

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

