Protokół Nr 18/2017
Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 29 grudnia 2017 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski – Członkowie Zarządu W-MIR, Pan Mirosław
Borowski - Delegat W-MIR do KRIR oraz 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. 10.30, a zakończyło
o godzinie 15.00.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w komisjach ds.
oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
2. Wnioski przyjęte przez VIII Walne Zgromadzenie W-MIR
3. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych:
4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
5. Sprawy bieżące.
Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów
uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w komisjach ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Ad 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami przyjętymi przez VIII Walne
Zgromadzenie W-MIR:
1. Zezwolić na rozbieranie tam tworzonych przez bobry, celem zminimalizowania strat zalewowych w
uprawach rolnych, łąkach i drzewostanach. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono
wystosować pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
2. Podjęcie przez W-MIR jasnego i zdecydowanego stanowiska w sprawie zmiany ustawy o ochronie
zwierząt. Szczególnie w zakresie uboju rytualnego i hodowli zwierząt futerkowych. - Zarząd
postanowił przygotować stanowisko i przesłać je do KRIR.
3. Wystąpić o zniesienie moratorium na odstrzał łosi. - Zarząd postanowił wystosować pismo do Ministra
Środowiska oraz Ministra Rolnictwa.
4. Zwiększenie odstrzałów w powiecie nowomiejskim na dziki, które dokonują ogromnych zniszczeń w
uprawach. Zwiększenie odstrzałów bobrów, które dokonują zniszczenia na rzekach i w drzewostanie,
gdzie budowa tam doprowadza do zalania łąk i pól.- Zarząd postanowił przygotować wystąpienie do
stosownych miejscowo Dyrekcji Lasów Państwowych, PZŁ, Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, które obejmują swym zasięgiem terytorialnym powiat nowomiejski.
5. Wystąpić o zmianę zapisu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności
pozarolniczej” Dz. U. z 2016 r. poz. 1196 w treści § 2 ust. 1 pkt 2. Obecnie obowiązująca treść aktu:
„beneficjentowi poddziałania „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych
gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa innemu rolnikowi” objętego Programem
oraz spełniają warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. d”. Proponowana zmiana: „beneficjentowi lub
małżonkowi beneficjenta poddziałania „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla

małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwa innemu rolnikowi” objętego
Programem oraz spełniają warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. D”. - Postanowiono przygotować
wystąpienie do KRIR.
Ad 3 W kolejnym punkcie Zarządu omówiono wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych:
-Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody
dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 900 zł ( dziewięćset złotych 00/100 ) pozostających
w dyspozycji rady na zakup 7 pucharów, które zostaną wręczone przedstawicielom instytucji
działającym na rzecz rolnictwa powiatu szczycieńskiego w podziękowaniu za współpracę
z rolnikami w roku 2017. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieński
- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim z dnia 21.12.2017 r. –
 W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem kodeksu urbanistyczno-budowlanego Rada
Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnosi o zapewnienie możliwości dokonywania przez gminy
zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dot. zakazu
lokalizacji nowych ferm hodowlanych o obsadzie powyżej 210 DJP (jednorazowo), jako inwestycji
stale znacząco oddziałujących na środowisko. Przy lokalizacji ferm hodowlanych należy także dodać
zapis, w którym wymagałoby się od inwestora posiadanie odpowiedniej powierzchni hektarów gruntów
w stosunku do posiadanych zwierząt w przeliczeniu na DJP. - Zarząd polecił sprawdzić jaki jest
aktualny stan projektu w Ministerstwie Infrastruktury i postanowił wrócić do wniosku na kolejnym
posiedzeniu Zarządu.













Wnioski Komisji ds. Monitorowania Rynków Rolnych wypracowane w dniu 18.07.2017 roku.
Komisja zwraca się z wnioskiem o wystąpienie do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
o nie uznawanie kolejnych terenów na obszarze województwa za chronione pod względem
przyrodniczym. Wprowadzanie nowych obszarów chronionych wiąże się zawsze z obostrzeniami dla
gospodarujących na tych terenach rolników. Jest to kolejnym obciążeniem zwłaszcza dla gospodarstw
towarowych. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że uznawanie obszarów chronionych nie leży
w gestii Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego.
Komisja wnioskuje o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie kredytów
preferencyjnych dla rolników na inwestycje w gospodarstwach oraz zakup maszyn (z oprocentowaniem
1 %) oraz ograniczenie działań monopolistycznych banku BGŻ BNP Paribas S.A. w zakresie obsługi
rolnictwa. - Zarząd postanowił przygotować wystąpienie do KRIR w sprawie korzystnych dla rolników
kredytów na inwestycje w gospodarstwach rolnych.
Rady Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim i
lidzbarskim zwracają się z prośbą do Zarządu Izby o spowodowanie działań polegających na
określeniu dolnego pułapu wyrażonego w % wypłaty zaliczek przez Agencję Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa na poczet należnych płatności obszarowych. - Zarząd postanowił przygotować
wyjaśnienie dotyczące płatności zaliczek i pismo przesłać członkom Rad Powiatowych W-MIR w
powiecie lidzbarskim, kętrzyńskim i bartoszyckim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się z
prośbą do Zarządu W-MIR o zgodę na zorganizowanie transportu zbiorowego. Transport
zorganizowany zostanie na Wspólne Posiedzenie Rad W-MIR Olsztyn w dniu 18-12-2017 r. - Zarząd
wyraził zgodę na organizację transportu zbiorowego, podjęto stosowna uchwałę.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 300 zł będących w
dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia rady (najem sali) w dniu 21 grudnia 2017 r. w
Targowisku Dolnym. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim.
Rolnicy z Powiatu Braniewskiego - Pismo w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatowej
WMIR w pow. braniewskim. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Urząd Gminy Lubawa – odpowiedź na pismo WMIR dotyczące członka Rady Powiatowej WMIR w
pow. iławskim - Zarząd postanowił przekazać pismo Radzie powiatowej W-MIR w powiecie iławskim,
która na najbliższym posiedzeniu zgodnie ze statutem W-MIR wygasi mandat członka Rady
Powiatowej W-MIR, który utracił prawo wybieralności.







Zarząd zapoznał się ze zrealizowanymi i planowanymi posiedzeniami Rad Powiatowych:
12.12.17 –wspólne posiedzenie Rad z powiatu lidzbarskiego, bartoszyckiego i kętrzyńskiego
20.12.17 – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim
21.12.17 - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim
28.12.17 - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim
29.12.17 - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim

Ad 4 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Prośba o rozpoznanie skali problemu ( w zakresie liczby rolników, powierzchni na którą został
zakupiony materiał siewny oraz oszacowanie kwoty dopłat) i przekazanie do Ministerstwa.Postanowiono wystosować pismo do ARiMR z zapytaniem o ilość wniosków składanych w roku 2017 i
w roku 2016.
 Wystąpienie na wniosek WMIR w sprawie spadku dla młodego rolnika .- Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Pismo z ARiMR informujące o planowanym naborze wniosków na operacje typu "Inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w
środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego PROW na lata 2014-2020. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 ARiMR terminy zabiegów agrotechnicznych. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie zmiany
terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił kopię
przekazać Członkom Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim, gdyż jest to odpowiedź na
wniosek z posiedzenia Rady Powiatowej.
 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący
wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin
wyhodowanych we własnym gospodarstwie, które nie są już "kwalifikantem". - Zarząd zapoznał się z
pismem. Kopię postanowiono przesłać wraz z protokołem.
 Odpowiedź MRiRW na wniosek z IX posiedzenia KRIR w sprawie wydłużenia terminu na
uzupełnienie wniosków do działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw" PROW 2014-2020.Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź w sprawie wydłużenia do końca listopada br terminu składania wniosków o pomoc przez
rolników, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź MRiRW na stanowiska KRIR z IX Posiedzenia KRIR. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Opinia przekazana przez KRIR do MRiRW dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie laboratoriów
urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Uwagi do projektu ustawy o funduszu ochrony przychodów rolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Prośba o podjęcie działań przez Ministerstwo Rolnictwa mających na celu pomoc rolnikomwłaścicielom lasów zniszczonych przez sierpniowe nawałnice. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Przekazanie prośby Pomorskiej IR o trudnej sytuacji pomorskich rolników, której przyczyną były i są
obfite i długotrwałe opady deszczu. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować
wystąpienie W-MIR dotyczące trudnej sytuacji w rolnictwie.
 Wystąpienie KRIR do Premiera z prośbą o wyjaśnienie procedury stosowania ustawy z dnia 09.03.2017
roku o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów w odniesieniu do zakupu paliwa do
celów rolniczych przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej. - Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Stanowisko Rady Sektora Wołowiny w sprawie silnego sprzeciwu wobec poselskiego projektu ustawy
z dnia 06.11.2017 r o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach
w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, w wersji po konsultacjach
społecznych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź MRiRW w sprawie poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt. - Zarząd zapoznał się
z pismem.
 Informacja dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia liczby,
siedzib oraz terytorialnego zasięgu działania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Projekt nie
był skierowany do konsultacji publicznych do Krajowej Rady Izb Rolniczych, jak również załączniki
do Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz niektórych innych ustaw. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Prawo łowieckie wznowienie prac podkomisji sejmowej. - Zarząd postanowił przeanalizować
zaproponowany projekt.
 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. - Zarząd zapoznał się nie wniósł uwag
 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się nie wniósł uwag.
 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i
rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej
infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Zarząd
zapoznał się nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i
w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. - Zarząd
zapoznał się nie wniósł uwag.





Komunikat KE - Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego na 2017 r. - Zarząd zapoznał się.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym.- Zarząd
zapoznał się nie wniósł uwag.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. - Zarząd zapoznał się nie wniósł
uwag.



Projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z prośbą o przesłanie opinii i
ewentualnych uwag do 12 stycznia 2018r.- Zarząd postanowił przekazać projekt do konsultacji
branżowym związkom hodowców zwierząt.

Ad 5 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące.
 Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu nr 16/2017 z dnia 05.12.2017 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów Posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad
Powiatowych W-MIR oraz posiedzenia Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w
dniu 18.12.2017 r. w kwocie 9820 zł, w tym koszt Izby 7195 zł, wpłaty uczestników 2625 zł
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu
11.12.2017 r. w kwocie 4 229,14 zł, w tym koszt Izby 3479,14 zł, wpłaty uczestników 750 zł
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu kalendarzy z logo W-MIR w kwocie 8942, 50 zł
(5042,50- kalendarze książkowe, 3900- kalendarze wiszące)
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w dniu 2 grudnia
2017 r. w VI konferencji samorządu rolniczego pt. "Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb
rolniczych, związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników”, w kwocie 3707,88
zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu przedstawicieli W-MIR na na uroczystości z
okazji zakończenia sezonu prac polowych w dniu 25.11.2017 r. do Gietrzwałdu w kwocie 2300 zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR w 4
edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Bydgoszczy w dniach 7.8.11.2017 r. w
kwocie 238 zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji konferencji „ Kierunek - Rozwój” w dniach
12.13.10.2017 r. w kwocie 27015, 05 zł, w tym koszt Izby 2958 zł, refundacja w ramach KSOW24057,05
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji w dniach 4-5.10.2017 WarmińskoMazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w kwocie 62005, 42 zł, z czego
koszt Izby 953,97, refundacja z KSOW- 61051,45 zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy ramowej o partnerstwie na prowadzenie Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn na lata 2018-2020 oraz umowy ramowej na
prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Olecko na lata 2018-2020.
 Urząd Marszałkowski - Informacja o przyjęciu honorowego patronatu III Warmińsko-Mazurskiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.- Zarząd
zapoznał się z informacją.
 W-MODR - Przyznanie refundacji kosztów operacji pn. „Warmińsko-Mazurskie Forum innowacji w
rolnictwie i na obszarach wiejskich". - Zarząd zapoznał się z pismem.
 W-M Wojewódzki Lekarz Weterynarii – zawiadomienie o stwierdzeniu na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego choroby afrykańskiego pomoru świń u dzików (drugiego, trzeciego,
czwartego i piątego przypadku). - Zarząd zapoznał się z informacją.
 Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski - Poparcie WMIR przeciwko planom likwidacji Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Do wiadomości WMIR odpowiedź na pismo W-M Związku
Hodowców Bydła Mlecznego w sprawie trudnej sytuacji hydrologicznej i konsekwencji z tym
związanych dla producentów mleka w województwie warmińsko-mazurskim. - Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Wielkopolska Izba Rolnicza - do wiadomości pismo wystosowane do Premiera w związku z
informacją o nieplanowaniu nadzwyczajnej pomocy rządu dla rolników poszkodowanych w innych
miesiącach niż sierpień. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - Zestawienie szkód wyrządzonych przez
wilki w latach 2014-2017 na terenie powiatów oleckiego i gołdapskiego.- Zarząd zapoznał się z
pismem, kopię postanowiono przesłać Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim i oleckim.
 Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Prośba o wsparcie postulatów
wprowadzających dodatkową płatność do uprawy konopi włóknistych.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Rolnik powiatu olsztyńskiego - Prośba o naprawę drogi gminnej nieutwardzonej, dojazdowej do
gospodarstwa w m. Kabiny. - Zarząd postanowił rozpoznać sprawę.
 Sołectwo Czerwony Dwór - stanowisko mieszkańców Sołectwa Czerwony Dwór, gmina Węgorzewo,
odwołanie od negatywnej opinii dotyczącej możliwości odrolnienia gruntów na obszarze Czerwony
Dwór, gmina Węgorzewo. - Zarząd zapoznał się, przekazał sprawę do rozpoznania pracownikowi
biura oraz Radzie Powiatowej W-MIR.
 DIR Wrocław - pismo z prośbą o pomoc w organizacji seminarium wyjazdowego na Warmię
i Mazury dla delegatów z Dolnośląskiej Izby Rolniczej. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono
udzielić pomocy w organizacji seminarium.
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - zaproszenie do zapoznania się z projektem AFINET
(AgroForestry Innovation NETworks), finansowanym w ramach Horyzont 2020. - Zarząd zapoznał się
z pismem.
 W-MODR - Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji do koordynacji
działalności komisji powiatowych powołanych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznych z
dniem 31.12.2017 roku. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła- Komunikat 1,
19-22 marca 2018 roku w Zakopanem. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano
nikogo.
 Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości - Oferta wizyty studyjnej/ szkolenia dotycząca tworzenia i
funkcjonowania inkubatorów przetwórczych. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 W-MODR – zaproszenie na posiedzenie komisji wojewódzkiej w dniu 11.12.2017 roku . - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie do wzięcia udziału w debacie
dotyczącej procedowania Ustawy "o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych" w dniu
12.12.2017 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za
udział w spotkaniu poświęconym podsumowaniu 100 dni działalności KOWR w dniu 13.12.2017 roku
w Warszawie.
 Urząd Miejski w Biskupcu - IX Warmiński Jarmark Świąteczny Cittaslow w dniu 16.12.2017 roku w
Biskupcu. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za
udział w Wojewódzkim Spotkaniu Opłatkowym w dniu 20.12.2017 roku w Olsztynie.
 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na Sesję Sejmiku w dniu 28.12.17 w
Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
 Urząd Gminy Kalinowo - Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Kalinowo w dniu 28.12.2017 r.
w Kalinowie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
 WIR - Zaproszenie na "Noworoczne spotkanie z kierownictwem instytucji i organizacji działających
na obszarze rolnictwa" w dniu 08.01.2018 roku w Poznaniu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegowano nikogo.
 Urząd Gminy Iława - Zaproszenie na spotkanie Noworoczne w dniu 12.01.2017 r. w Nowej Wsi. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie- prośba o dofinansowanie
transportu owiec na Wystawę Zwierząt Hodowlanych. - Zarząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia,
uchwała zostanie podjęta w kolejnym roku budżetowym.
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - prośba o wskazanie osób do pracy
komisji opiniujących oferty organizacji. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz –
Członka Zarządu W-MIR do komisji żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie

 zwrotu kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w komisjach ds. oszacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim, węgorzewskim
iławskim
 pokrycia kosztów Posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR oraz
posiedzenia Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w dniu 18.12.2017 r. w
kwocie 9820 zł, w tym koszt Izby 7195 zł, wpłaty uczestników 2625 zł
 pokrycia kosztów organizacji VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 11.12.2017 r. w kwocie 4
229,14 zł, w tym koszt Izby 3479,14 zł, wpłaty uczestników 750 zł
 pokrycia kosztów zakupu kalendarzy z logo W-MIR w kwocie 8942, 50 zł ( 5042,50- kalendarze
książkowe, 3900- kalendarze wiszące)
 pokrycia kosztów organizacji wyjazdu w dniu 2 grudnia 2017 r. na VI konferencję samorządu
rolniczego pt. "Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działalność izb rolniczych, związków
zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników”, w kwocie 3707,88 zł.
 pokrycia kosztów transportu przedstawicieli W-MIR na spotkania rolników Warmii i Mazur w
dniu25.11.2017 r. do Gietrzwałdu w kwocie 2300 zł.
 pokrycia kosztów uczestnictwa Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR w 4 edycji Europejskiego
Kongresu Menadżerów Agrobiznesu w Bydgoszczy w dniach 7 - 8.11.2017 r. w kwocie 238 zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji konferencji „Kierunek - Rozwój” w
dniach 12.13.10.2017 r. w kwocie 27015, 05 zł, w tym koszt Izby 2958 zł, refundacja w ramach
KSOW- 24057,05
 pokrycia kosztów organizacji w dniach 4-5.10.2-17 Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w
rolnictwie i na obszarach wiejskich w kwocie 62005, 42 zł, z czego koszt Izby 953,97, refundacja z
KSOW- 61051,45 zł.
 podpisania umowy ramowej o partnerstwie na prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe
Direct – Olsztyn na lata 2018-2020 oraz umowy ramowej na prowadzenie Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct - Olecko na lata 2018-2020.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu
poświęconym podsumowaniu 100 dni działalności KOWR w dniu 13.12.2017 roku w Warszawie.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w Wojewódzkim
Spotkaniu Opłatkowym w dniu 20.12.2017 roku w Olsztynie.
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz – Członka Zarządu W-MIR do komisji żywności i ochrony
dziedzictwa kulinarnego.

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

