Protokół nr 18/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 07 grudnia 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, 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. 900 i
trwało do godz. 1400 .
Porządek posiedzenia
1. Wnioski Rad Powiatowych
2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Sprawy bieżące
Ad 1. Wnioski Rad Powiatowych
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim - Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim
wnioskuje o przeznaczenie dodatkowej kwoty 100zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa kawowa) w dniu 6 grudnia 2016 r. w Chełmżycy.
- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iław
skim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim - Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie
Nowomiejskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 1200zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej
na organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa kawowa) w dniu 20 grudnia 2016 r.
w Nowym Mieście Lubawskim- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powia
towej W-MIR w powiecie nowomiejskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie lidzbarskim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie do
kwoty 300,00 zł do kwoty 300,00 zł wynajem sali na wspólne posiedzenia Rady W-MIR w dniu
12-grudnia 2016 roku w Lidzbarku Warmińskim. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim.
 Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Rad Powiatowych powiatów lidzbarskiego, bartoszyckiego
i kętrzyńskiego w dniu 12.12.2016 godz. 11:00 w Lidzbarku Warmińskim.- W posiedzeniu będzie
uczestniczył Pan marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie do
kwoty 300,00 zł z puli środków przeznaczonych na statutową działalność Rady wynajem sali na
wspólne posiedzenia Rady W-MIR w dniu 12-grudnia 2016 roku w Lidzbarku WarmińskimZarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
kętrzyńskim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się
z prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie do kwoty 300,00 zł z puli środków przeznaczonych na
statutową działalność Rady wynajem sali na wspólne posiedzenia Rady W-MIR w dniu 12-grudnia
2016 roku w Lidzbarku Warmińskim.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie
ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 300 zł (trzysta złotych 00/100) na organiza



















cję wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, pi
skiego w dniu 20 grudzień 2016 r., które odbędzie się w restauracji Relax ul. Białostocka 5a,
11-500 Giżycko o godz.10.30. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powia
towej W-MIR w powiecie węgorzewskim.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środ
ków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 700 zł (siedemset złotych 00/100) na organizację
wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, piskie
go, w dniu 20 grudzień 2016 r., które odbędzie się w restauracji Relax ul. Białostocka 5a, 11-500
Giżycko o godz.10.30. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej WMIR w powiecie giżyckim
Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim w dniu 20.12.2016 r.
godz. 10:30 w Giżycku. - W posiedzeniu będzie uczestniczył Jan Heichel- prezes W-MIR.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie piskim - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków
własnych Rady kwoty nie przekraczającej 700 zł (siedemset złotych 00/100) na organizację wspól
nego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z powiatu piskiego, węgorzewskiego, giżyckiego w
dniu 20 grudzień 2016 r., które odbędzie się w restauracji Relax ul. Białostocka 5a, 11-500 Giżycko
o godz.10.30. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie piskim.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim - Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiato
wej W-MIR w powiecie braniewskim w dniu 12.12.2016 r. godz. 10:30 w Braniewie. - W posiedze
niu będzie uczestniczył Pan Romuald Tański- Wiceprezes W-MIR.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim - Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie
Działdowskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 1100zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej
na organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa kawowa) w dniu 15 grudnia 2016 r.
w miejscowości Burkat. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie działdowskim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania
kwoty nie przekraczającej 1000 zł brutto ze środków będących w dyspozycji Rady na organizację
wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiatach
olsztyńskim, szczycieńskim, nidzickim i mrągowskim, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016
roku w Brajnikach.- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie olsztyńskim.
Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się z
wnioskiem o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 300 zł ze środ
ków własnych Rady oraz kwoty 250 zł będących w dyspozycji Zarządu na organizacje II edycji
konkursu pt. „Nasza wigilia- skąd się biorą potrawy na stole wigilijnym” dla dzieci i młodzieży z
obszarów wiejskich z terenu powiatu gołdapskiego.- Zarząd podjął uchwałę o organizacji konkursu
„Nasza wigilia skąd się biorą potrawy na stole wigilijnym” dla dzieci i młodzieży z obszarów wiej
skich
Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca się z wnio
skiem o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 315 zł ze na współ
organizację konkursu dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich z terenu powiatu ełckiego gminy
Prostki na stroiki, ozdoby choinkowe oraz kartki świąteczne.- Zarząd podjął uchwałę o rozdyspo
nowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim oraz przeznaczeniu na konkurs do
datkowych 100 zł będących w dyspozycji Zarządu.
Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania w skład Powiatowej Rady Rynku pracy w Elblągu Pana
Romana Puchalskiego.
Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podję
cie uchwały w sprawie przekazania kwoty 650 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powia
towej na wynajęcie sali i organizację posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w dniu 08 grudnia

2016 roku – około 30 osób. .- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiato
wej W-MIR w powiecie elbląskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 500 zł ze środków będących w dyspozycji Rady
Powiatowej na wynajęcie sali i organizację posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w dniu 12 grud
nia 2016 roku - około 20 osób .- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powia
towej W-MIR w powiecie braniewskim.

Ad 2. W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd omówił pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 30 listopada 2016 r. do Ministra Rolnictwa o wydłużenie
terminu składania wniosków na pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej
przynajmniej o 5 dni tj. do 10 grudnia br. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Opinia samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty
oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw"
w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych
gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź resortu rolnictwa na opinię samorządu rolniczego 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 pismem.
 Opinia KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz
procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych
stwierdzonym niezgodnościom. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo Zarządu KRIR do MRiRW w sprawie znakowania świń. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Stanowisko Zarządu KRIR w sprawie projektu rozporządzenia „OMNIBUS" COM(2016) 605 finał
z dnia 14 września 2016 r. przygotowanego przez Komisję Europejską oraz dokumenty źródłowe Zarząd zapoznał się z pismem.
 Rządowe projekty ustaw :
a. Prawo oświatowe
b. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z prośbą o przedstawienie opinii do dnia
2 grudnia 2016r. - uwagi do 2.12.2016 - Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag..
 Projekt rozporządzenia MRiRW w spr. bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag..
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu zgłaszania kandydatów
na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz
sposobu ich wyboru.- Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag..
 Informacja o umieszczeniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292652 projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.- Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag..
 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem
wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu - Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag..

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej - Zarząd zapoznał się, nie

wniósł uwag..
Ad 3. W ostatnim punkcie Zarząd omówił sprawy bieżące.
 Przyjęto protokoły z posiedzeń Zarządu nr 16 z dnia 8 listopada 2016 r i nr 17 z dnia 22 listopada
2016 r.
 Podjęcie uchwały w sprawie zwrotów kosztu podróży na Spotkanie z przedstawicielami Związków
branżowych w sprawie Wystawy Zwierząt Hodowlanych 2017 Panu J. Heichelowi, Panu
R. Tańskiemu, Pani Z. Stankiewicz w dniu 28.11.2016 r. w Olsztynie
 Podjęto uchwały w sprawie udziału przedstawicieli W-MIR w wyjeździe na targi AGROMEK w
Danii (oddelegowano Pana Kazimierza Wróblewskiego oraz Panu Ryszarda Bagińskiego) oraz o
zwrocie kosztów podróży przyjazdu do miejsca zbiórki- Olsztyna.
 Podjęcie uchwały w sprawie zwrotów kosztu dojazdu do miejsca zbiórki ( Olsztyna, Olecka, Nidzicy
i Olsztynka) uczestnikom wyjazdu na konferencję „Aktualna sytuacja w rolnictwie, rolnictwo i
obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w dniu 09.12.2016 r. w
Warszawie
 Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia funduszu nagród
 Podjęto uchwały w sprawie przyznania nagrody dyrektorowi biura W-MIR
 Zarząd W-MIR zapoznał się z przesłaną ofertą sprzedaży nieruchomości na ul. Poprzecznej w
Olsztynie. Zarząd W-MRIR udał się także na ul. Poprzeczna w Olsztynie w celu obejrzenia
nieruchomości.
 Zarząd W-MIR spotkał się z przedstawicielami Expo Mazury, w celu omówienia szczegółów
organizacji wystawy zwierząt hodowlanych w Ostródzie.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Pismo do gmin w sprawie uruchomienia
pomocy dla rolników, którzy w 2016 r. ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi (susza, grad, huragan, deszcz nawalny lub ujemne skutki przezimowania).Zarząd zapoznał się z pismem.
 Radca Prawny Kamila Warcaba - Opinia prawna w odpowiedzi na wniosek Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie giżyckim z dnia 8.11.2016 z zapytaniem: Jakie zmiany prawne niesie zmiana
statusu miejscowości z wiejskiej na miejską, posiadającą strefę uzdrowiskową?. Jaka może być
prowadzona produkcja rolnicza , hodowlana i w jakiej wielkości?. - Zarząd zapoznał się z opinią,
postanowiono przesłać ją wnioskodawcy.
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Odpowiedź na wniosek Zarządu W-MIR o wprowadzenie
dopłat bezpośrednich do koni.- Zarząd zapoznał się, postanowiono przesłać odpowiedź
wnioskodawcy oraz Prezesowi Związku Hodowców Koni Panu H. Kuhn.
 Prezydent Miasta Olsztyna - Pismo z prośbą o wskazanie kandydata do Miejskiej Rady Rynku
Pracy w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Elżbiety Nalewajko- Księgowej
W-MIR.
 Pani Justyna Charun - Pismo z prośbą o ponowną opinię w związku z negatywną opinią nr 21/2016ANR/po w spr. wydzierżawienia nieruchomości rolnej obręb Chruściel gmina Płoskinia pow.
braniewski pow. 31,0900 ha Pani Justynie Charun. - Zarząd zapoznał się z pismem, prezes wyjaśnił,
ze sprawa była omawiana na posiedzeniu społecznej Rady przy ANR.
 Pani Ewa Klewińska - Dokumenty dotyczące sprzedaży, bez powiadomienia dotychczasowych
dzierżawców, posiadających prawo pierwokupu, działki obręb Platyny gmina Olsztynek pow.
o pow. 8,4700 ha (przesłał Pan Maciej Przywitowski). - Zarząd zapoznał się z pismem, wyjaśnił, że
sprawę powinien zgłosić zainteresowany.

 Jarosław Sachajko Poseł na Sejm RP - pismo posła Jarosława Sachajko w sprawie prze























procedowania ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 1043) oraz odpowiedź
podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na interpelację 11634 w sprawie
produkcji i importu upraw oraz nasion GMO. - Zarząd zapoznał się z pismem.
SmallGIS - oferta w zakresie wykorzystania nowoczesnych i obiektywnych metod szacowania
liczebności dziko żyjących zwierząt łownych oraz szacowania wielkości szkód przez nie
wyrządzonych w uprawach rolnych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
One Space - Pismo z prośbą o podjęcie współpracy w zakresie promocji wykładów w ramach Agro
Akademii w Olsztynie w dniu 10.01.2017 - Zarząd zapoznał się z pismem.
TVP Oddział Terenowy Olsztyn - Pismo z zaproszeniem do kontynuowania współfinansowania
kosztów produkcji i emisji Rolniczego Raportu na antenie TVP 3 OLSZTYN. - Zarząd zapoznał
się z pismem, postanowiono przeprowadzić negocjacje dotyczące kosztów współfinansowania
Rolniczego Raportu.
Podlaska Izba Rolnicza - Pismo z zapytaniem o możliwość ponownego złożenia wspólnego
wniosku w najbliższym naborze projektów transgranicznych, w nawiązaniu do informacji
dotyczącej odrzucenia wspólnego projektu Interreg V-A Litwa-Polska nr. LT-PL-1R-063.- Zarząd
zapoznał się z pismem.
Koło Gospodyń Wiejskich w Tynwałdzie - Podziękowanie za wsparcie i pomoc w organizacji
Gminnych Obchodów 150-leca Kół Gospodyń Wiejskich. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- prezesowi W-MIR
za udział w konferencji "Prawne i ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości rolnych w Polsce.
Stan i potrzeby zmian" w dniu 02.12.2016 r. godz. 9:00 w Olsztynie.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu koszów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu za udział w
posiedzenia Rady Społecznej ANR na 05.12.2016 r. w Olsztynie.
Senat RP - Zaproszenie na posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn.
06.12.2016, godz. 16.00, sala 217. - Zarząd zapoznał się z pismem. Nikogo nie oddelegowano.
Śląska Izba Rolnicza - Zaproszenie na 20-lecie Śląskiej Izby Rolniczej w dniu 12.12.2016
r. w Katowicach.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Wielkopolska Izba Rolnicza - Zaproszenie na Galę Jubileuszu WIR w dniu 14.12.2016r.
w Poznaniu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w uroczystościach będzie uczestniczył
przedstawiciel W-MIR.
Wojewódzki Urząd Pracy – Zaproszenie na V posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
w dniach 15-16.12.2016 r. godz. 10:30 w Starych Jabłonkach – Zgodnie z wcześniej podjętą
uchwałą oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na polsko-francuskie spotkanie
Partnerów i Przyjaciół Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizujących
współpracę międzynarodową w dniu 16.12.2016 r. godz. 17:30 w Olsztynie.- Podjęto uchwałę o
oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.
PTAK WARSAW EXPO - Zaproszenie na spotkanie wigilijne w dniu 16.12.20146 r. godz. 16:00 w
Nadrzynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - Zaproszenie na Walne Zebranie
Członków W-M ROT, które odbędzie się 19 grudnia 2016 r. w Hotelu HP Park w Olsztynie /Al.
Warszawska 119 /. Początek godzina 12.00, drugi termin 12.15.- Zgodnie z wcześniej podjetą
uchwałą w Walnym Zgromadzeniu będzie uczestniczyła Pani Urszula Gajewska.

 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na Wojewódzkie Spotkanie

Opłatkowe w dniu 21.12.2016 godz. 11:00 w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu
Zarządu W-MIR i delegata W-MIR do KRIR.
 Międzynarodowe Targi Francuskie - Zaproszenie na Międzynarodowe Targi Rolnicze SIMA 2017
w dniach 26.02-03.03.2017 w Paryżu. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - XXV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w dniach 27-30
marca 2017 roku w Zakopanem. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR R w powiecie piskim.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR R w powiecie olsztyńskim
 organizacji konkursu „Nasza wigilia skąd się biorą potrawy na stole wigilijnym” dla dzieci i mło
dzieży z obszarów wiejskich
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim oraz przeznaczeniu na
konkurs dodatkowych 100 zł będących w dyspozycji Zarządu.
 oddelegowania w skład Powiatowej Rady Rynku pracy w Elblągu Pana Romana Puchalskiego.
 Zwrotu kosztu podróży na Spotkanie z przedstawicielami Związków branżowych w sprawie Wysta
wy Zwierząt Hodowlanych 2017 Panu J. Heichelowi, Panu R. Tańskiemu, Pani Z. Stankiewicz w
dniu 28.11.2016 r. w Olsztynie
 udziału przedstawicieli W-MIR w wyjeździe na targi AGROMEK w Danii (oddelegowano Pana
Kazimierza Wróblewskiego oraz Panu Ryszarda Bagińskiego) oraz o zwrocie kosztów podróży
przyjazdu do miejsca zbiórki- Olsztyna.
 zwrotu kosztu dojazdu do miejsca zbiórki ( Olsztyna, Olecka, Nidzicy i Olsztynka) uczestnikom
wyjazdu na konferencję „Aktualna sytuacja w rolnictwie, rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w dniu 09.12.2016 r. w Warszawie
 utworzenia funduszu nagród
 przyznania nagrody dyrektorowi biura W-MIR
 oddelegowania Pani Elżbiety Nalewajko- Księgowej W-MIR do Miejskiej Rady Rynku Pracy w
Olsztynie.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- prezesowi W-MIR za udział w konferencji
"Prawne i ekonomiczne aspekty rynku nieruchomości rolnych w Polsce. Stan i potrzeby zmian" w
dniu 02.12.2016 r. godz. 9:00 w Olsztynie.
 zwrotu koszów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu za udział w posiedzenia Rady
Społecznej ANR na 05.12.2016 r. w Olsztynie.
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na polsko-francuskie spotkanie Partnerów i
Przyjaciół Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizujących współpracę
międzynarodową w dniu 16.12.2016 r. godz. 17:30 w Olsztynie

oddelegowania i upoważnieniu do reprezentowania W-MIR Panią Urszulę Gajewską na Walne
Zebranie Członków W-M ROT, które odbędzie się 19 grudnia 2016 r. w Hotelu HP Park w
Olsztynie\
 oddelegowania na Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe w dniu 21.12.2016 w Olsztynie Zarządu WMIR i delegata W-MIR do KRIR.

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

