Protokół nr 21/2015
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 06 listopada 2015 roku
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański –
Wiceprezes W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek
Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR oraz Pan Jacek Kuczajowski- Dyrektor
biura W-MIR i Pani Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura.
Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło
się o godz. 1030 i trwało do godz. 1430.
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Organizacja wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych
2. Organizacja II Walnego Zgromadzenia W-MIR
3. Wnioski Rad Powiatowych
4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
5. Sprawy bieżące

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR omówił organizację wspólnego posiedzenia
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR. Termin posiedzenia ustalono na dzień 24 listopada 2015
r. Postanowiono zaprosić Dyrektorów Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, w celu omówienia płatnosci realizowanych przez te Agencje. Postanowiono także zaprosić
Przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, w celu podsumowania suszy w województwie warmińsko-mazurskim oraz Dyrektora Agencji
Nieruchomości Rolnych, w celu przedstwienia zmian w obrocie ziemią rolniczą po
1 stycznia 2016 r.
Ad 2. W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono organizację w dniu 14 grudnia II Walnego
Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Ustalono porządek II Walnego Zgromadzeni,
omówiono tematy, które zostaną zaproponowane podczas obrad.
Ad 3. W następnym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad Powia
towych W-MIR:
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim – Wnioski dot. podjęcia działań, w celu wy
odrębnienia przez ANR OT w Warszawie części gruntów, zgdonie z zapotrzebowaniem rolników,
w celu powiekszenia gospodarstw rolnych z gruntów zlikwidowanej Stadniny Koni w Liskach.Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił rozpoznać sprawę oraz na posiedzenie Rady Powia
towej W-MIR zaprosić przedstawiciela ANR, w celu omówienia tematu.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewski - zaproszenie na posiedzenie Rady Powiato
wej W-MIR w powiecie elbląskim w dniu 29.10.2015 roku w Braniewie - Zarząd zapoznał się z
zaproszeniem, w posiedzeniu Rady uczestniczył Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR.
 Biuro Terenowe W-MIR w Olecku – notatka ze spotkania w sprawie populacji wilków na tere
nie powiatów oleckiego i gołdapskiego, Projekt pisma dot. wydania zgody na ograniczenie popula
cji wilka na terenie powiatu gołdapskiego, (ełckiego) oraz oleckiego.- Zarząd zapoznał się z notat
ką ze spotkania. Postanowiono wystosowac pismo do Generlanej Dyrekcji Ochrony Środowiska o
wyrażenie zgody na redukcję populacji wilka na terenie powiatów oleckiego, gołdapskiego i ełc
kiego.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim wnioskuje do

Zarządu W-MIR o możliwie pilne przygotowanie szkolenia dla członków rad powiatowych w za
kresie zmiany Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Zarząd zapoznał
się z wnioskiem, szkolenia będą organizowane jak zostaną określone wytyczne prezesa ANR
w związku ze zmianą Ustawy o kształtowaniu ustroju ronego.
 Rada Powiatowa w powiecie mrągowskim- Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 13 listopa
da 2015 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR został
oddelegowany Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR.
 Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie działdowskim z dnia
22 października 2015 r.
W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2015 roku, Rada Powiatowa WMIR w powiecie działdowskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR w Olsztynie, aby za
pośrednictwem KRIR wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ten z kolei do Agencji Nasiennej
AGNAS z wnioskiem o odstąpienie naliczania opłat od rolników za zużycie materiału siewnego z
własnych zbiorów. Powyższy wniosek ma swoje uzasadnienie, ponieważ straty zarówno w zbożach
ozimych jak i jarych sięgały 50% (wniosek skierował pan Jerzy Brzozowski).- Zarząd zapoznał się z
wnioskiem, postanowił przygotować stosoane pismo do KRIR.
Rada Powiatowa wnioskuje o wsparcie przez Zarząd W-MIR działań Wójta gminy Rybno w sprawie
budowy stacji meteorologicznej w gminie Rybno. - Zarząd W-MIR postanowił wesprzeć gmine Rybno w
sprawie budowy stacji metereologicznej na jej terenie.
Rada Powiatowa wnioskuje, aby środki finansowe wynikające z udziału członków rady w pracach
komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku klęski suszy zostały
przeznaczone na dodatkowe posiedzenie Rady Powiatowej. - Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem
poinformował, że wyrazi zgodę na dodatkowe posiedzenie Rady ze środków przeznaczonych na
działalność statutową i nie ma potrzeby angażowania w posiedzenie Rady środków przeznaczonych na
pokrycie kosztów udziału przedstawicieli W-MIR w komisjach szacujących suszę.
- Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim zwraca się z prośbą do Zarządu o zastosowanie
gratyfikacji dla członków Rady biorących udział pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych powstałych w wyniku klęski suszy. - Zarząd zazpoznał się z wnioskiem, poinformował, że
uchwała w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli W-MIR w komisjach szacujacych straty
spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zostanie podjeta w dalszej części posiedzenia.
Ad 4. Następnie Zarzad zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizujące wniosek Pierwszego Posiedzenia
Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji z dnia 29 lipca 2015 r. do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi o ustalenie jednolitych kryteriów szacowania szkód dla wszystkich firm
ubezpieczeniowych oraz odpowiedź MRiRW w tej sprawie.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Korespondencja KRIR do MRiRW w sprawie sposobu liczenia powierzchni ubezpieczonej
gospodarstwa.- Zarząd zapoznał się z pismami, kopię pisma KRIR postanowił przesłać Członkom
Walnego Zgtromadzenia wraz z protokołem.
 wniosek KRIR o ujednolicenie liczenia powierzchni 50 procent upraw ubezpieczonych - ponownie
od MRiRW- Zarzad zapoznał się z pismem, postanowił odpowiedź MRiRW przesłać wraz
z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Odpowiedź MRiRW na wniosek w sprawie możliwości wydłużenia terminu na zawarcie umowy
kredytu z linii MR csk.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź MRIRW dotycząca pomocy dla gospodarstw rybackich poszkodowanych przez suszę.-

Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź resortu rolnictwa projekt do opiniowania - rozwój usług rolniczych- Zarząd zapoznał
się z pismem.
 Do wiadomości: pismo w sprawie przesyłanych projektów do zaopiniowania wraz z odpowiedzią
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Do wiadomości: korespondencja w sprawie usunięcia metanu z dyrektywy o Krajowych Pułapach
Emisji (dyrektywa NEC). - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r. - Zarząd pozytywnie zaopiniował
projekt.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów
postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa
(Wells et al.) .- Zarząd zapoznał się z projektem nie wniósł uwag.
 Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;
2) w sprawie podstawowej normy obszarowej użytków rolnych w gospodarstwie rolnym dla
każdego województwa
3) w sprawie powierzchni preferowanej użytków rolnych będących przedmiotem własności w
gospodarstwie rolnym dla każdego województwa
4) w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pisemnej zgody na przeniesienie
własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa;
Zarząd zapoznał się z powyższymi projektami, nie wniósł uwag.
 Dwa projekty rozporządzeń z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag:
1. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń
organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz
rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania – Po
zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Zarząd uznał, że w zapisie rozporządzenia w § 3 w pkt 4
należy wykreślić ppkt d)., który mówi, że do wniosku o uznanie oragnizacji należy dołączyć zestawienie
budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków tranpsortu wykorzystywanych do produkcji, będących w
posiadaniu organizacji producentów i poszczególnych jej członków, według stanu na dzień składania
wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, w zakresie produktu, ze względu na który organizacja producentów
ubiega się o uznanie. Zdaniem Zarządu zapis ten jest zbędny, gdyż niczego nowego nie wnosi i niczemu
nie służy poza dodatkowymi formalnościami utrudniającymi uznanie organizacji.
2. w sprawie terminów przekazywania informacji przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,- Zarząd zapoznał się.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian do zatwierdzonych
planów dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za
organizację producentów owoców i warzyw, które nie wymagają wydania decyzji w sprawie
zmian do zatwierdzonych planów- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą
„Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i
niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich" - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł
uwag.

Ad 5 W ostatnim punkcie porzadku obrad Zarząd omówił Sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 20 z posiedzenia Zarządu z dnia 20.10.2015 r.

 Księgowa W-MIR przedstawiła wykonanie budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej za okres
styczeń-wrzesień 2015 roku wraz z planowanym wykonaniem do 31.12.2015 roku, a co za tym
idzie propozycję korekty budżetu na rok 2015. Dochody Izby za 9 m-cy 2015 r. ukształtowały się
na poziomie 1 572 932,70 zł, co stanowi 59,58% wykonania w stosunku do tego co zostało
zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 19.12.2014 r. Na powyższe dochody składają się
dochody własne z tytułu 2% odpisu od podatku rolnego w kwocie 1 356 103,86 zł. Po analizie
wpływów z dwóch kwartałów planowane wykonanie do końca roku pozostawiono bez zmian w
stosunku do tego co zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Dochody z innych źródeł: projekt
Europe Direct – prowadzenie punktów informacyjnych w Olsztynie i Olecku – wykonanie za 9 mcy 161 602,40 zł; pozostałe dochody w ramach działań statutowych – 27 411,87 zł, planowane
wykonanie do końca roku 50 000 zł. Pozostałe dochody w ramach działań statutowych są pozycją
dochodów w budżecie, których wielkość jest trudna do zaplanowania. Biorąc pod uwagę, iż
pozycja ta jest w większości dochodami na pokrycie kosztów różnego rodzaju działań, spotkań,
wyjazdów oraz konferencji, których realizacja następuje w trakcie roku budżetowego, w planie
budżetu pozycja ta zawiera kwoty cyklicznych wydarzeń, a pozostałe kwoty pojawiają się w trakcie
roku i zależą od propozycji finansowych, z których W-MIR może skorzystać. Przychody
finansowe, które za okres I-IX 2015 r. wykazują kwotę 27 814,57 zł, planowane wykonanie do
końca roku 30 000 zł. Rezerwa z lat poprzednich 2 703 493,14 zł co daje dochody ogółem 4 276
425,84 zł, plan do końca roku 5 485 095 zł. Koszty W-MIR za okres 9 m-cy br. wyniosły ogółem 1
590 071,06 zł co stanowiło 64,18% w stosunku do tego co zostało zatwierdzone przez Walne
Zgromadzenie w dniu 19.12.2014 r. Księgowa omówiła wydatki, które Warmińsko-Mazurska Izba
Rolnicza poniosła w 2015 r. za okres od stycznia do września br. oraz planowane wykonanie do
31.12.2015 r. Koszty związane z bieżącą działalnością statutową Izby oraz realizacją projektu
Europe Direct, które wykazały kwotę 1 425 610,35 zł, co stanowiło 62,65% zaplanowanej kwoty.
Bieżące utrzymanie zespołu pałacowo-parkowego w Klewkach 1 478,30 zł – co stanowiło 73,92%
zaplanowanej kwoty. Koszty wyborów do organów V kadencji W-MIR 162 982,41 zł. Omówiono
poszczególne pozycje wykonania planu finansowego, w których nastąpiły przekroczenia oraz te,
które należy zwiększyć do końca roku. Planowane wykonanie budżetu do 31.12.2015 wymagało
pewnych poprawek w kosztach jak i dochodach. W związku z liczny,i szacowaniami strat w
gospodarstwach spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zwiększono kwotę
diet przeznaczonych na komisje i inne działania statutowe Izby. Biorąc pod uwagę przychody i
koszty planowana rezerwa na koniec 2015 roku wynosi 3 165,836 zł.
 Podjęto uchwałę w sprawie zamówienia kalendarzy z logo W-MIR na 2016 r., książkowych w formacie A5230 sztuk i wiszących w formacie A3- 1000 Sztuk.
 Podjęto uchwałę w sprawie ufundowania nagród dla uczestników finałów subregionalnych i finału
regionalnego konkursu „Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy” w kwocie 4500 zł brutto oraz
oddelegowaniu do prac komisji konkursowej w dn. 21.11.2015 r. do Szczytna- Pana Romualda TańskiegoWiceprezesa W-MIR. w dniu 28.11.2015 r.- do Ełku Pana Krzysztofa Wiśniewskiego i w dniu 5.12. 2015 r.
- do Olsztyna- Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.
 Podjęto uchwały w sprawie pokrycia kosztów w kwocie 494,96 zł brutto udziału przedstawicieli Izby
Rolniczej w spotkaniu organizowanym przez Copa-Cogeca w Brukseli w dniu 07.09.2015 r. oraz zwrot
kosztów podróży oddelegowanym przedstawicielom WMIR do Warszawy.- Panu Robertowi NowackiemuPrzewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim, Panu Romualdowi TańskiemuWiceprezesowi W-MIR, Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR i Panu Andrzejowi ŁowczakowiDelegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu elbląskiego (dot. uchwały 24/2015)

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału Pani Zofii Stankiewicz i Pani Agnieszki Kobryń w
posiedzeniu Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich w dniu 09.10.2015 r. w Warszawie w kwocie
705, 10 zł brutto
 Podjęto uchwały w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w komisjach sds.
Osacowania strat w uprwach spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Zwrot kosztów
zostanie okreśłony na podstwie ilości protokołów, potwierdzonych przez PZDR, wykonanych przez osoby
szacujące suszę.
 Dyrektor W-MIR zaproponował organizację spotkania z TUW w sprawie związku Wzajemności
Członkowskiej w I kwartale 2016 r. Zarząd W-MIR przychylnie ustosunkował się do propozycji.
 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na posiedzenie komisji wojewódzkiej
do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w dniu 9 listopada
2015 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, na posiedzenie komisji które zgodnie z wcześniej podjetą
uchwałą został oddelegowany Pan Romuald Tański - Wiceprezes W-MIR.
 ANR OT Olsztyn Filia w Suwałkach - Prośba o wyznaczenie w terminie do 6.11.2015 r. osoby, która jako
przedstawiciel powiatu/gminy zostanie powołana do składu komisji do spraw kształtowania ustroju
rolnego.- Zarząd zapoznał się z pismem, podjął uchwąłę o oddelegowaniu w skład komisji do spraw
kształtowania ustroju rolnego Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.
 Pan Stefan Lagae - Prośba o umieszczenie na tablicy informacyjnej Izby ogłoszenia w sprawie sprzedaży
gospodarstwa rolnego w Kaczorowiskach Górnych i Gajewcu. - Zarząd zapoznał się z prośbą,
postanowiono na stronie W-MIR stworzyć dodatkową zakładkę ogłoszeń rolniczych.
 Dolnośląska Izba Rolnicza - prośba o wypracowanie w regionach stanowiska dotyczącego założeń














rozwoju rolnictwa.- Zarząd zapoznał się z pismem..
Urząd Skarbowy - Prośba o rozpowszechnienie w środowisku rolniczym materiałów
informacyjnych, opisujących schemat nadużyć w obrocie paliwami oraz negatywne konsekwencje
dla nabywców uczestniczących w procederze nieuczciwego obrotu paliwami.- Zarząd zapoznał
się z informacją, została ona umieszczona na stronie internetowej W-MIR oraz na profilu Izby na
facebooku.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Sprawozdanie z wizyty studyjnej
przedstawicieli partnerskiego regionu Departamentu Cotes d'Armor z Francji w Województwie
Warmińsko-Mazurskim, dotyczącej organizacji i tworzenia "Miasteczka Smaku" na Warmii i
Mazurach.- Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Marwałdu - Prośba o wsparcie finansowe działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Marwałdu.- Zarząd zapoznał się z prośbą, wyjasnił, że nie
może udzielać wsparcia na działania, które są poza zakresem działności statutowej W-MIR.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów dojazdu Panu Leszkowi Sargalskiemu- Delegatowi na
Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie nowomiejskim za udział w seminarium "Nowe
technologie żywienia trzody chlewnej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020
29.10.2015 r. godz. 10:00 w Targowisku Dolnym k. Lubawy.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na posiedzenie Rady
Społecznej Doradztwa Rolniczego w dniu 9.11.15 godz. 17.30 WMODR- W posiedzeniu Rady
będzie uczestniczył Pan Romuald Tański- Wiceprezes W-MIR.
Puls Regionu - Zaproszenie na uroczyste podsumowanie V Edycji Konkursu Eko-Sołectwo w dniu
20.11.2015 r. w Olsztynie - Zarząd zapoznał się z zaproszenim, na uroczyste podsumowanie został
oddelegowany Pan Jan Heichel- prezes W-MIR.
ProMesse - Zaproszenie na 81 Międzynarodową Wystawę Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i
Ogrodnictwa w dniach 15-24.01.2016 r. w Berlinie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,









postanowiono złozyć wniosek o dofiansowanie wyjazdu rolników do Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim - Podziękowanie za współorganizację Pikniku
Wieprzowego w Lidzbarku Warmińskim w dniu 17.10.2015 roku- Zarząd zapoznał się z
podziękowaniem.
Uniwersytet Rolniczy Kraków- Komunikat dot. zorganizowania XXIV Szkoły Zimowej
Hodowców Bydła w dniach 7-10 marca 2016 r. w Zakopanem.- Zarząd podjął uchwałę o
oddelegowaniu dwóch przedstwicieli W-MIR do udziału w XXIV Szkole Zimowej Hodowców
Bydła.
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego, Koło w Giżycku- Prośba o
dofinansowanie zebrania hodowców w kwocie 1000 zł., Zaproszenie na spotkanie hodowców w
dniu 21.11.2015 r. .- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji spotkania hodowców w kwocie
500 zł oraz oddelgowaniu Pana Ryszarda Wołkońskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej WMIR w powiecie giżyckim na spotkanie.
Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR do udziału w
posiedzeniu Komisji Budzetowej W-MIR w dniu 18.11.2015 r. oraz Pana Romualda TańskiegoWiceprezesa W-MIR do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19.11.2015 r.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 zamówienia kalendarzy z logo W-MIR na 201 6 r., książkowych w formacie A5- 230 sztuk i wiszących w
formacie A3- 1000 Sztuk.
 ufundowania nagród dw konkursie Smaki Warmii, Mazur i Powiśla na stołach Europy w kwocie 4500 zł
brutto oraz oddelegowaniu do prac komisji konkursowej w dn. 21.11.2015 r. do Szczytna- Pana Romualda
Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR., w dniu 28.11.2015 r.- do Ełku Pana Krzysztofa Wiśniewskiego i w dniu
5.12. 2015 r.-do Olsztyna- Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.
 pokrycia kosztów organizacji wyjazdu przedstawicieli Izby Rolniczej w spotkaniu organizowanym przez
Copa-Cogeca w Brukseli w dniu 07.09.2015 r. w kwocie 494,96 zł brutto oraz zwrot kosztów podróży
oddelegowanym przedstawicielom WMIR do Warszawy.- Panu Robertowi NowackiemuPrzewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim, Panu Romualdowi TańskiemuWiceprezesowi W-MIR, Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR i Panu Andrzejowi ŁowczakowiDelegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu elbląskiego (dot. uchwały 24/2015)
 pokrycia kosztów udziału przedstwicieli W-MIR w posiedzeniu Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów
Wiejskich w dniu 09.10.2015 r. w Warszawie w kwocie 705, 10 zł brutto
 zwrotu kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w komisjach sds. Oszacowania strat w uprwach
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

 oddelegowania przedstawiela W-MIR do komisji ds spraw kształtowania ustroju rolnego
powołanej przy Dyrektorze ANR OT Olsztyn
 zwrotu kosztów dojazdu Panu Leszkowi Sargalskiemu- Delegatowi na Walne Zgromadzenie WMIR w powiecie nowomiejskim za udział w seminarium "Nowe technologie żywienia trzody
chlewnej Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 29.10.2015 r. godz. 10:00 w
Targowisku Dolnym k. Lubaw.
 oddelegowania Pan Jan Heichela- Prezes W-MIR na uroczyste podsumowanie V Edycji Konkursu
Eko-Sołectwo w dniu 20.11.2015 r. w Olsztynie
 oddelegowania dwóch przedstwicieli W-MIR do udziału w XXIV Szkole Zimowej Hodowców Bydła
w dniach 7-10 marca 2016 r. w Zakopanem



współorganizacji zebrania członków Koła Hodowców Bydła Mlecznego w dniu 21.11.2015 r. w
kwocie 500 zł oraz oddelgowaniu Pana Ryszarda Wołkońskiego - Przewodniczącego Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim na spotkanie.
 oddelegowaniu Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR do udziału w posiedzeniu Komisji
Budżetowej W-MIR w dniu 18.11.2015 r. oraz oddelegowaniu Pana Romualda TańskiegoWiceprezesa W-MIR do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19.11.2015 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskie
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

