Protokół Nr 2/2018
Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 lutego 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski, Zofia Stankiewicz – 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. Podsumowanie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
2. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych:
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad podsumowano organizację Warmińsko-Mazurskiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych. Postanowiono w najbliższym czasie zorganizować spotkanie ze Związkami
Branżowymi w celu omówienia i podsumowania Wystawy. Następnie zapoznano się z odpowiedzią
Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka na wniosek o wsparcie finansowe WarmińskoMazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz z informacją dotyczącą współpracy pomiędzy
PIGMiUR a Expo Mazury na realizację wspólnych targów.
W dalszej części podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi
W-MIR , Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Panu Krzysztofowi WiśniewskiemuCzłonkowi Zarządu W-MIR za udział w Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w dniach
10-11.02.2018 r. w Ostródzie.
Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad
Powiatowych:
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie szczycieńskim – Rada
Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody
dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 500 zł ( pięćset złotych 00/100 ) pozostających
w dyspozycji rady na poczet najmu sali i zakup rzeczowy dla odchodzącego z rady członka
z gminy Szczytno.
W dniu 25 stycznia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w Szczytnie
na którym pożegnany zostanie członek rady z gminy Szczytno Pan Władysław Kulas, który
przekazał gospodarstwo następcy. Rada postanowiła ufundować symboliczny upominek dla ww.
osoby w kwocie do 200 zł. Pozostała część środków w kwocie do 300 zł zostanie wydatkowana na
poczet najmu sali na ww. posiedzenie. – Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim
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 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim – Rada
Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim, w imieniu rolników
składa wnioski się do Zarządu Izby o spowodowanie działań dotyczących płatności obszarowych:
1. W związku z trudną sytuacją w produkcji rolnej spowodowaną niekorzystnymi
warunkami pogodowymi rolnicy wnioskują o przyśpieszenie płatności obszarowych końcowych za
rok 2017, pomimo faktu otrzymania już płatności zaliczkowych w wysokości do 70%. – Zarząd
postanowił przygotować wystąpienie.
2. Przed realizacją płatności przez ARiMR dokonać losowania i o tak ustalonej kolejności
płatności z dokładnością do 1 m-ca, powiadomić beneficjentów i przestrzegać wylosowanego
harmonogramu. - Zarząd wyjaśnił, ze wniosek jest nie możliwy do realizacji.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 100 zł (sto złotych) za
wynajem sali na wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z powiatów giżyckiego, piskiego,
ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. w Mazurskim
Dworze Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 11.00. - Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim - Przewodniczący
Rady W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze
środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 100 zł (sto złotych) za wynajem sali na wspólne
posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR z powiatów piskiego, giżyckiego, ełckiego, gołdapskiego i
oleckiego, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400
Olecko o godz. 11.00. - Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie piskim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim – Rada
Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z prośbą do
Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 150,00 zł na wynajem sali na posiedzenie Rady W-MIR
w powiecie bartoszyckim, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 roku w Bartoszycach
w restauracji "Ardi", ul. Kętrzyńska 23. W posiedzeniu zaplanowane jest uczestnictwo do 50 osób.
- Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
bartoszyckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim – Przewodniczący
Rady W-MIR w powiecie oleckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze
środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 100 zł (sto złotych) za wynajem sali na
wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów giżyckiego, piskiego, ełckiego,
gołdapskiego i oleckiego które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. w Mazurskim Dworze
Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 11.00. - Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie gołdapskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 100 zł (sto złotych) za
wynajem sali na wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów giżyckiego,
piskiego, ełckiego, gołdapskiego i oleckiego które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r.
w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 11.00. - Podjęto uchwałę w sprawie
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.
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 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim - Przewodniczący
Rady W-MIR w powiecie ełckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze
środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 100 zł (sto złotych) za wynajem sali na
wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów giżyckiego, piskiego, ełckiego,
gołdapskiego i oleckiego które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 r. w Mazurskim Dworze
Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 11.00. - Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim.
Wniosek wypracowany podczas wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR z powiatów
oleckiego, ełckiego, gołdapskiego, giżyckiego i piskiego.
 Wystąpić do prezesa ARIMR oraz Ministra Rolnictwa o umożliwienie korzystania z działań PROW
gospodarstwom prowadzącym działy specjalne – drób gdzie skala produkcji z działów specjalnych
nie jest głównym źródłem dochodu gospodarstwa.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono
przygotować wystąpienie do KRIR, w sprawie umożliwienia korzystania z działań, jeśli wartość nie
przekracza 50 % produkcji ekonomicznej.
Wnioski wypracowane podczas posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
węgorzewskim.
 Wystąpić do ustawodawcy o dodanie zapisu w ustawie prawo łowieckie „za skutki wypadków
komunikacyjnych z udziałem dzikich zwierząt odpowiada Skarb Państwa”..- Zarząd zapoznał się z
wnioskiem postanowiono przygotować pismo do Ministra Ochrony Środowiska, gdyż można
zauważyć wzrost wypadków z udziałem łosia.
 Wystąpić do Ministra Środowiska o ustanowienie zapisu dającego instrumenty skutecznego
egzekwowania obowiązku konserwacji urządzeń melioracyjnych. – Zarząd W-MIR polecił
przygotowanie opinii prawnej.
 Przewodniczący RP W-MIR w powiecie ełckim zwraca się z prośbą o pokrycie kosztów
transportu zbiorowego do Warszawy na spotkanie z Ministrem Jackiem Boguckim ws. projektu
ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. – Zarząd
wyraził wstępną zgodę na pokrycie kosztów transportu zbiorowego.
 Przewodniczący RP W-MIR w powiecie oleckim zwraca się z prośbą o wydatkowanie kwoty nie
przekraczającej 100 zł na publikację kondolencji z powodu śmierci Mamy Krzysztofa Krzywickiego
członka Rady powiatowej W-MIR. – Podjęto uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady

Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.
Ad.3 W następnym punkcie porządku Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb
Rolniczych:
 Odpowiedź na wniosek KRIR o doprecyzowanie wymogów w zakresie stosowania środków
dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w gospodarstwach. – Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Pismo prośbą o przesłanie oceny obecnie funkcjonującej regulacji prawnych z zakresu ochrony
rolników indywidualnych i producentów rolnych. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie braku
wypłaty odszkodowań za nawałnice dla poszkodowanych wiosną i latem ub.r. – Zarząd zapoznał
się z pismem.
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 Odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zmiany terminu
wykonania zabiegów agrotechnicznych. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopię
przekazać z protokołem.
 Odpowiedź Resortu Sprawiedliwości – dep. Nadzoru Administracyjnego w sprawie stosowania
przez sądy przepisu art. 6 KC w procesach o zapłatę odszkodowań za szkody wyrządzane przez
zwierzynę łowną. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedz MRiRW na stanowisko W-MIR do ustawy o ochronie zwierząt. - Zarząd zapoznał się
z pismem, postanowiono przesłać wraz z protokołem.
 Wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizujące wniosek z X Posiedzenia
Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 roku do Zarządu Głównego
Polskiego Związku Łowieckiego o wprowadzenie na terenie całego kraju odstrzału redukcyjnego
bobra. – Zarząd zapoznał się z pismem. Omówiono problem odstrzału bobra. Postanowiono
przygotować
wystąpienie, żeby przeznaczyć środki na rekompensatę dla myśliwych za
przeprowadzony odstrzał bobra. Zwiększenie ilości odstrzałów może przełożyć się na zmniejszenie
szkód i ilości środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań.
 Odpowiedź na wniosek dotyczący użycia Wojsk Obrony Terytorialnej w akcję redukcji populacji
dzików we wschodniej Polsce w związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń.Zarząd zapoznał się z pismem.
 Komunikaty ARiMR dotyczące tegorocznej kampanii składania wniosków o dopłaty bezpośrednie
za pośrednictwem e-wniosku. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Projekt regulaminu rad społecznych przy KOWR, do którego zostały przekazane uwagi przy piśmie
KRIR oraz pismo KOWR odnoszące się do uwag KRIR + uwagi samorządu rolniczego do projektu
zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR w sprawie wprowadzenia regulaminu Rad Społecznych
działających przy OT KOWR, które zostało przesłane 31 stycznia 2018 r. + skan pisma WIR do
Prezesa KRIR w sprawie projektu Regulaminu Rad Społecznych. + Prośba o wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Zawiadomienia o naborze do Rady Społecznej działającej przy Oddziale
Terenowym KOWR w Olsztynie + Pismo KOWR z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w
tworzonej Radzie Społecznej działającej przy KOWR OT w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z
dokumentacją. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu w skład Rady Pana Jana Heichela - Prezesa WMIR i Pana Krzysztofa Wiśniewskiego – Członka Zarządu W-MIR.
 Pismo KRIR i odpowiedź KOWR na pytania Nadzwyczajnej Komisji KRIR ds. opracowywania
propozycji rozwiązań strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne,
ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo KRIR do KOWR w sprawie kryteriów oceny ofert pisemnych rolników w przetargach na
dzierżawę. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo z KOWR w sprawie dzierżaw rolniczych. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo w sprawie zwrotu kosztów podróży członkom izb rolniczych wchodzących w skład komisji
przetargowych. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo KRIR i odp. ARiMR w sprawie rejestrowania działek rolnych jako siedziby gospodarstwa. –
Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizujące wniosek z X Posiedzenia
Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 27 listopada 2017 roku do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o zmianę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, w taki sposób aby ułatwić
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sprawowanie opieki nad osobami starszymi w gospodarstwach rolnych. – Zarząd zapoznał się z
pismem.
Wniosek do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie budowy zbiorników retencyjnych
w Polsce wraz z odpowiedzią. – Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo KRIR (wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej) w sprawie
podjęcia działań mających na celu zmianę przepisów prawnych w zakresie nadzoru nad
utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych. – Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź MRiRW na opinię Zarządu KRIR do projektu 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 z pismem.
Materiał informacyjny nt. składania wniosków o dopłaty. – Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek w sprawie wykluczenia z możliwości otrzymania pomocy
młodych rolników otrzymujących spadek. – Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopię
przekazać wnioskodawcy – Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej.
Wniosek w sprawie umożliwienia korzystania z dróg leśnych przez rolników oraz odpowiedź
Ministerstwa Środowiska. – Zarząd zapoznał się z pismem.
Opinia KRIR do projektu rozporządzenia w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz
odpowiedź Ministerstwa. – Zarząd zapoznał się z pismem.
Opinię KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia przewlekłej
wyniszczającej choroby jeleniowatych oraz odpowiedź MRiRW. – Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie trudnej sytuacji tamtejszych
rolników. – Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź MŚ na wniosek z X posiedzenia KRIR w sprawie pomocy dla właścicieli lasów. –
Zarząd zapoznał się z pismem.
Sprawozdanie (wraz z dokumentami towarzyszącymi) z posiedzenia Grupy Ekspertów KE i Grupy
Roboczej Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz poświęconej rozporządzeniu
(UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. – Zarząd
zapoznał się z pismem.
Konsultacje publiczne KE nt. Funduszy unijnych i różnych dziedzin polityki. - Zarząd zapoznał się
z pismem.
Odpowiedź Wojewody Opolskiego na wniosek Zarządu KRIR, który informuje, że uchylił uchwałę
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich we wnioskowanym przez samorząd rolniczy zakresie.
Zaproszenie na Konferencję, która odbędzie się dniach 7-9 lutego 2018r. w Hotelu Atut w Licheniu
Starym. – Zarząd zapoznał się zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi
Zarządu W-MIR za udział w spotkaniu organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z przedstawicielami organizacji rolniczych nt. aktualnych problemów w rolnictwie w dniu
15.02.2018 r. w Warszawie
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 Informacja, że XI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji zostało zaplanowane na
dzień 21 marca br. – Zarząd zapoznał się z informacją.
 Informacja na temat II Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agro Targi Wschód, która odbędzie
się w dniach 9-10 czerwca 2018 roku w Skołoszowie w woj. podkarpackim. – Zarząd zapoznał się z
informacją.
 Zaproszenie do uczestnictwa w Wystawie Oleju z Nasion Dyni Zrzeszenia Alpy – Adriatyk.Zarząd zapoznał się z pismem.
 Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. - Zarząd
zapoznał się, uwagi zostały przesłane do KRIR.
 Projekty , z prośbą o udzielenie opinii do 20 lutego 2018 r.:
1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych
przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków
wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego; – Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz
szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego. – Zarząd zapoznał się z
projektem, nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu
stosowania odmian kukurydzy MON 810 – Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag –
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz o zmianie niektórych innych
ustaw .- Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej uznał, że proponowana nowelizacja jest nie
do przyjęcia. Proponowane zmiany tylko wydłużą proces możliwości polowań, a tym samym
prowadzenia odstrzału redukcyjnego dzików na terenach parków narodowych i rezerwatów. Zarząd
zaznaczył że co najmniej 1/3 obszaru województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się na
terenach objętych formami ochrony przyrody np. Natura 2000. Wirus obecnie rozprzestrzenia się
niezwykle szybko
i notowane są kolejne przypadki padnięć dzików zarażonych ASF,
a stosowany odstrzał redukcyjny jest jedną ze skutecznych metod zapobieżenia jego dalszemu
przenoszeniu.
Zdaniem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w trosce o możliwość skutecznego
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń, w zapisach
proponowanych w przedmiotowym projekcie należy wyłączyć polowania na dziki z obowiązku
konsultacji z władzami wskazanymi w projekcie dla poszczególnych form ochrony przyrody. Nie
należy także wykreślać ustępu 8 z artykułu 51 ustawy Prawo Łowieckie, a jedynie zawęzić
możliwość karania za utrudnianie polowań zorganizowanych grup ekologów.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. – Zarząd
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji
w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania. – Zarząd zapoznał się z projektem,
nie wniósł uwag.
 Uwagi do projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo
rolne.- Zarząd zapoznał się.
 Projekt Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków, jakie
powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi
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weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz
ich wykazu- opinie do 7 marca 2018 r. – Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 1 z dnia 12 stycznia 2018 r.
 Omówiono organizację posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR oraz
Komisji, ustalono tematykę posiedzenia oraz termin na 12.03.2018 r.
 Zarząd W-MIR ustalił termin organizacji IX Walnego Zgromadzenia W-MIR na dzień 26 marca
2018 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie podpisania z KRIR umowy na współrealizację Projektu „WarmińskoMazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa
Wieprzowego.
 Podjęto uchwałę w sprawie złożenia wniosków projektowych na realizację operacji w ramach
konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
1. "Polsko – Węgiersko - Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - wyjazd studyjny".
2. Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich.
3. Tradycja i Rozwój.
 Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników biura WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pana J. Heichela – Prezesa W-MIR i Pana R.
Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR na podpisanie wniosków o wybór operacji do realizacji w ramach
KSOW 2018 w dniu 06.02.2018 r. w Olsztynie.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pana M. Kuźniewskiego – Członkowi Zarządu
W-MIR za udział w spotkaniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie ASF w dniu
22.01.2018 r. w Olsztynie.
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego W W-M - pismo przewodnie wraz
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu
wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na
temat tej choroby oraz jej zwalczanie" oraz Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia
1 lutego 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków
kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo do Urzędów Gmin w związku z programem bioasekuracji przed ASF.– Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - informacja dotycząca 36 i 37 i 38
przypadku ASF na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego (powiat braniewski i ełcki). –
Zarząd zapoznał się z pismem.
 Jerzy Antoni Gosiewski Poseł na Sejm RP - Odpowiedź na pismo z dnia 15.12.2017 r. w sprawie
protestu przeciwko likwidacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. – Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego OT w Olsztynie - Prośba o wskazanie w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wezwania w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu
publicznego. – Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono wystosować odpowiedź.
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 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego OT w Olsztynie - Prośba o ustosunkowanie się do
rzetelności sporządzonego protokołu oraz notatki z lustracji w związku z prośbą o obniżenie czynszu
dzierżawnego przez Dariusza Narkiewicza + odpowiedź Radcy Prawnego K. Niedzielskiej w tej
sprawie. – Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono rozpoznać sprawę.
 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – prośba o wsparcie finansowe finału
Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbędzie się w dniu 26.02.2018 r.
godz. 10:00 w Olsztynie oraz wyznaczenie przedstawiciela W-MIR do prac komisji konkursowej
Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji Olimpiady i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł,
do komisji konkursowej oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – pismo z prośbą o przygotowanie
stoiska promującego działalność W-MIR podczas spotkania z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa
na Warmii i Mazurach w dniu 09.03.2018 r. w Ostródzie.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Postanowiono przygotować stoisko.
 Ankiety dot. pisemnych umów na dostarczenie produktów rolnych.- Zarząd zapoznał się.
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego OT w Olsztynie – informacja na temat ilości wniosków
o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego w ramach pomocy de minimis
w rolnictwie, które wpłynęły w 2016 i 2017 r. do ARR w Olsztynie.– Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – informacja na temat szkód
spowodowanych przez łosie w uprawach rolnych w województwie warmińsko-mazurskim w latach
2012-2017. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie - informacja na temat szkód
spowodowanych przez łosie na terenach leśnych obwodów dzierżawionych w województwie
warmińsko-mazurskim w latach 2012-2017. – Zarząd zapoznał się z pismem..
 Puls Regionu – zaproszenie do współpracy oraz wspierania akcji „Eko-Sołectwo”. – Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Odpowiedź na pismo z prośbą o przekazanie
danych dotyczących wniosków złożonych na dopłaty do materiału siewnego za rok 2016 i 2017. –
Zarząd zapoznał się z pismem.
 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie – pismo z prośbą o wsparcie finansowe
Konkursu Kulinarnego „Smaki Wsi” w dniu 18.05.2018. - Podjęto uchwałę w sprawie
współorganizacji konkursu i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł
 InConventus Group – pismo z prośbą o zapewnienie bezpłatnego transportu hodowców trzody
chlewnej na ‘Narodowy Dzień Świni” w dniu 06.03.2018 r. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 OZE Projekt Fotowoltaika - Pismo z propozycją spotkania z zakresu fotowoltaiki. – Zarząd
zapoznał się z pismem. Postanowiono informacje o możliwości spotkań przekazać Radom
Powiatowym W-MIR.
 Prośba o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce
14/2 obręb Hartowiec, gm. Rybno. – Zarząd polecił przygotowanie opinii Radcy prawnemu W-MIR.
 Urząd Miejski w Korszach - Odpowiedź na wniosek W-MIR z dnia 05.01.2018 w sprawie członka
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim dot. Zapytania o płatnika podatku rolnego. Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowił skierować zapytanie o wyjaśnienie.
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 Wójt Gminy Lubawa – decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2017 r.- Zarząd zapoznał się
z informacją.
 Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
LGD-9 – Nota księgowa z tytułu składki członkowskiej za rok 2018. - Podjęto uchwałę w sprawie
pokrycia składki członkowskiej w kwocie 50 zł.
 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – pismo w sprawie składki członkowskiej za 2018 r.Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w kwocie 40 zł.
 Pan Andrzej Maciejewski Poseł na Sejm RP - Podziękowanie za zaproszenie na WarmińskoMazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych. – Zarząd zapoznał się z podziękowaniem.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi
W-MIR
za
udział
konsultacje
w
zakresie
wydzierżawiania
nieruchomości
z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dniu 22.01.2018 r. w Warszawie.
 BGŻ BNP PARIBAS - Zaproszenie do udziału w spotkaniach z rolnikami BGŻ BNP PARIBAS SA
- I kwartał 2018 r.: _ Podjęto uchwałę o oddelegowaniu członków Zarządu na następujące postkania:
1. Lidzbark Warmiński – 7 lutego, Hotel Krasicki, Lidzbark Warmiński, ul. Plac Zamkowy 1/7 –
Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
2. Ostróda – 8 lutego – Pałac Mortęgi, Mortęgi 3 –Zofia Stankiewicz Członek Zarządu
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
3. Elbląg – 15 lutego – Folwark Żuławski, Władysławowo 4a - Roman Puchalski Przewodniczący
Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie elbląskim
7. Ełk – 27 lutego – Hotel Rydzewski, Ełk, ul. Armii Krajowej 32 – Krzysztof Wiśniewski
Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
8. Giżycko – 28 lutego, Hotel St. Bruno, Giżycko, ul. Św. Brunona 1 – Romuald Tański
Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 Zaproszenie na posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie
na wykonanie zadania: „Żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego”, które odbyło się 09.02.2018
r. . – Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą w posiedzeniu Komisji uczestniczyła pani Zofia
Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - zaproszenie na spotkanie z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, które odbędzie się w Ostródzie, w Centrum
targowo - konferencyjnym Expo - Mazury.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i
Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi – W-MIR za udział w pokazie filmu dokumentalnego
"PGR Obrazy" w dniu 14.02.2018 roku godz. 19.00 Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie
 Wojewódzki Urząd Pracy - Zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
w Olsztynie w dniu 14.02.2018 r. godz. 11:00 w Olsztynie. – W posiedzeniu uczestniczył Pan Marek
Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR.
 Starostwo Powiatowe w Szczytnie - Posiedzenie powiatowej komisji bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 15.02.2018 roku godz.
12.00 Szczytno . - W posiedzeniu uczestniczył Pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR
za udział w XXXIV sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19.02.2018 r. godz.
11:00 w Olsztynie.
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 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - zaproszenie na XXX-1-2018
posiedzenie WZC w dniu 21.02.2018 r. w Elblągu. - W posiedzeniu uczestniczył Roman Puchalski –
Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - zaproszenie na szkolenie ASF 23.02.2018
r. godz. 10:00 w Olsztynie. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Zarządu i Przedstawicieli W-MIR.
 Kopalnia Wapienna "Czatkowice" sp z o. o. - Zaproszenie na II Konferencję "Wapnowanie - gleba
i plony naturalnie lepsze" - Kraków 7.03.2018r. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegowano nikogo.
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na uroczystość
z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach w dniu 09.03.2018 r. godz. 12:00
w Ostródzie – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR , Pani Zofii
Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR, Pana Zbigniewa Ziejewskiego – Przewodniczącego Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.
 Eurol Sp z o.o. – Zaproszenie na Targi Open Farm w dniu 19-20.05.2018 r. w Przasnyszu. – Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem.
 Burmistrz Biskupca- zaproszenie na XII Galę Sukcesy 2017 w dniu 02.03.2018 r. w Biskupcu.- Do
udziału w spotkaniu oddelegowano Pana Jana Heichela - Prezesa W – MIR.
 W-MODR Pismo w sprawie posiedzenia komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych- 23.02.2018. – Do udziału w spotkaniu zgodnie z wcześniejszą uchwałą został
oddelegowany Pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR.
 ARiMR- pismo w sprawie pomocy finansowej na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez
producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze
zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR i Pani
Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na debatę „Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na
zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich” w dniu 05.03.2018 r. w
Warszawie.
 Zaproszenie na Konferencję nt. Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej
działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych, która odbędzie się w dniu 29
stycznia br. w godz. 11.00 - 16.00 w Sejmie. – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży
Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi WMIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu Członkowi Zarządu W-MIR za udział w konferencji dot. Problemu ASF w Piszu w dniu 19.02.2018
r.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR, Panu Romualdowi
Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu - Członkowi Zarządu WMIR za udział w Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w dniach 10-11.02.2018
r. w Ostródzie,
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rozdysponowania środków Rady Powiatowej W- MIR w powiecie szczycieńskim,
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim,
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim,
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim,
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim ,
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim,
zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział w
spotkaniu organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przedstawicielami organizacji
rolniczych nt. aktualnych problemów w rolnictwie w dniu 15.02.2018 r. w Warszawie,
 podpisania z KRIR umowy na współrealizację projektu „Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt
Hodowlanych” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego,
 złożenia wniosków na realizację operacji w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich:
1."Polsko – Węgiersko - Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - wyjazd studyjny".
2.Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich;
3. Tradycja i Rozwój
 ustalenia zasad wynagradzania pracowników biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 zwrotu kosztów podróży Pana Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi
Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR na podpisanie wniosków o wybór operacji do realizacji w
ramach KSOW 2018 w dniu 06.02.2018 r. w Olsztynie,
 zwrotu kosztów podróży Pana Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział w
spotkaniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie ASF w dniu 22.01.2018 r. w Olsztynie,
 współorganizacji finału Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbędzie
się w dniu 26.02.2018 r. godz. 10:00 w Olsztynie i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł, do
komisji konkursowej oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR,
 współorganizacji Konkursu Kulinarnego „Smaki Wsi” w dniu 18.05.2018. i przeznaczeniu na ten
cel kwoty 1000 zł,
 pokrycia składki członkowskiej w Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego
Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich LGD-9 w kwocie 50 zł,
 pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski w kwocie 40 zł,
 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział
konsultacje w zakresie wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
w dniu 22.01.2018 r. w Warszawie ,
 oddelegowania na spotkania: z rolnikami BGŻ BNP PARIBAS SA - I kwartał 2018 r.:
1. Lidzbark Warmiński – 7 lutego, Hotel Krasicki, Lidzbark Warmiński, ul. Plac Zamkowy 1/7 –
Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej ( + zwrot kosztów podróży)
2. Ostróda – 8 lutego – Pałac Mortęgi, Mortęgi 3 –Zofia Stankiewicz Członek Zarządu WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej
3. Elbląg – 15 lutego – Folwark Żuławski, Władysławowo 4a - Roman Puchalski Przewodniczący
Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie elbląskim
7. Ełk – 27 lutego – Hotel Rydzewski, Ełk, ul. Armii Krajowej 32 – Krzysztof Wiśniewski Członek
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
8. Giżycko – 28 lutego, Hotel St. Bruno, Giżycko, ul. Św. Brunona 1 – Romuald Tański Wiceprezes
Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej ( + zwrot kosztów podróży),
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi
Tańskiemu – Wiceprezesowi – W-MIR za udział w pokazie filmu dokumentalnego "PGR Obrazy" w
dniu 14.02.2018 roku godz. 19.00 Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie ,
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 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w XXXIV sesji
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 19.02.2018 r. godz. 11:00 w Olsztynie,
 oddelegowania Zarządu i Przedstawicieli W-MIR na szkolenie ASF 23.02.2018 r. godz. 10:00 w
Olsztynie,
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR , Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu
W-MIR, Pana Zbigniewa Ziejewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
nowomiejskim. na uroczystość z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa na Warmii i Mazurach w dniu
09.03.2018 r. godz. 12:00 w Ostródzie oraz przygotowania stoiska informacyjnego,
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR (bez kosztowo) na XII Galę Sukcesy 2017 w
dniu 02.03.2018 r. w Biskupcu,
 oddelegowania Pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR i Pani Zofii Stankiewicz - Członka
Zarządu W-MIR na debatę „Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie
oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich” w dniu 05.03.2018 r. w Warszawie,
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi
Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR za udział w Konferencji nt. Związki gospodarcze o strukturze
sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie
kontrolowanych, która odbędzie się w dniu 29 stycznia br. w godz. 11.00 - 16.00 w Sejmie,
 zwrotu kosztów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział
w konferencji dot. Problemu ASF w Piszu w dniu 19.02.2018 r.,
 oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w skład Rady Społecznej
działającej przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

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