Protokół nr 23/2015
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 10 grudnia 2015 roku
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, 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.1500.
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Wnioski Rad Powiatowych
2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Sprawy bieżące
Ad 1. W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych
i Komisji.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim:
1. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 600 zł będących w
dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa kawowa)
w dniu 10 grudnia 2015 r. w Chełmżycy.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjłął uchwałę o rozdy
sponowaniu środków powiatowych będących w dyzpozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
iławskim.
2. Zaproszenie na Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim w dniu 10.12.2015 r.
o godz. 11:00 w Chełmżycy. - Na posiedzenie Rady została oddelegowana Pani Zofia StankiewiczCzonek Zarządu W-MIR
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim – Wspólne wnioski Rad Powiatowych

w powiatach szczycieńskim, nidzickim, mrągowskim:
1. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim wnioskuje o wyrażenie zgody na zwołanie szó
stego w roku 2015 posiedzenia rady i przeznaczenia kwoty w wysokości do 900 zł pozostających w
dyspozycji rady na organizację wspólnego posiedzenia rad powiatowych.
2. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim wnioskuje o zgodę na przeznaczenie kwoty
w wysokości do 600 zł pozostających w dyspozycji rady na organizację wspólnego posiedzenia rad
powiatowych.
3. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim wnioskuje o zgodę na przeznaczenie kwoty
w wysokości do 600 zł pozostających w dyspozycji rady na organizację wspólnego posiedzenia rad
powiatowych.
4. Wspólne posiedzenie rad odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 w „Pensjonacie
Agroturystycznym nad Jarem” w miejscowości Mierzejewo w gminie Mrągowo w powiecie mrą
gowskim. Dojazd na posiedzenie dla rady nidzickiej i szczycieńskiej zaplanowano transportem zbio
rowym, który nie powinien przekroczyć kwoty zaplanowanej w budżecie na koszty dojazdu indywi
dualnego poszczególnych członków rad powiatowych
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjłął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyzpozycji
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim, nidzickim imrągowskim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim - Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie
Działdowskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 1200 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej

na organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa kawowa) w dniu 16 grudnia 2015 r.
w Narzym Kolonia. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjłął uchwałę o rozdysponowaniu środ
ków będących w dyzpozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim:
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca się z prośbą do
Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 760 zł (sie
demset sześćdziesiąt złotych 00/100) na organizację posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie ełckim w dniu 09 grudnia 2015 r., które odbędzie się w restauracji „ZORZA” ul. Ełcka 1
19-335 Prostki.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjłął uchwałę o rozdysponowaniu środków bę
dących w dyzpozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim:
Rady Powiatowe Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim, kętrzyńskim
i lidzbarskim w celu częściowego sfinansowania zakupu materiałów szkoleniowych na przeprowa
dzenie szkolenia nt „Nowoczesne nawożenie roślin, odżywianie nawozami azotowymi – Płynna for
muła” zwraca się z prośbą o przeznaczenie na ten cel z puli środków przeznaczonych na statutową
działalność Rad do kwoty 700,00 zł:
w tym:
- ze środków Rady W-MIR w powiecie bartoszyckim - 30, 00 zł
- ze środków Rady W-MIR w powiecie kętrzyńskim - 420,00 zł
- ze środków Rady W-MIR w powiecie lidzbarskim - 250,00 zł
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę w sprawie wspólorganizacji szkolenia.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim -

Wnioski na Walne Zgromadzenie

W-MIR:
1. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się
z prośbą do Zarządu W-MIR o zwiększenie diet za posiedzenia Rad Powiatowych Warmińsko-Ma
zurskiej Izby Rolniczej oraz zwiększenie puli środków finansowych będących w dyspozycji Rady
Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na działalność statutową Izby (wniosek skierowa
ny jest w odniesieniu do wszystkich rad powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego).Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych za gospodarkę finansową izby. Środki na działalność statuto
wa w ostatnich latach wzrosły z 50 zł na 200 zł na poszczególnego członka Rady. Z planu budżetu na
rok 2016 wynika, że zarówno dochody jak i wydatki bilansują się na zero. W związku z czym Zarząd
dbając o prawidłowa gospodarkę finansową W-MIR nie może uwzględnić zwiększenia diet i środków
dla rad w budżecie na rok 2016.
2. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się
z prośbą do Zarządu W-MIR o egzekwowanie terminów wypłat należności od Agencji Rynku Rolne
go. Po otrzymaniu decyzji np. za materiał siewny ARR ma termin wypłaty należności
w terminie 30 dni. Terminy te nie są przestrzegane i rada wnioskuje o wypłatę odsetek ustawowych
za przekroczenie terminów.- Zarząd W-MIR wyjaśnił, że faktycznie nastąpiło przesunięcie wypłat,
ponieważ zabrakło środków. Natomiast wystąpiono o ponowne środki, co miało wpływ na przesu
niecie 30-dniowego terminu. W roku 2016 limit środków przeznaczony na dopłaty będzie określony
po zamknięciu okresu składania wniosków tj. 25.06.2015 r.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie gołdapskim:

1. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się

z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej
600 zł (sześćset złotych 00/100) na organizację posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
gołdapskim w dniu 11 grudnia 2015 r., które odbędzie się w Restauracji MATRIOSZKA ul. Party
zantów 27A, 19-500 Gołdap. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.
- Wnioski z posiedzenia Rady powiatowej W-MIR w Powiecie Nowomiejskim w dniu
17 listopada 2015 r.
 Wniosek o zaprojektowanie przez radcę prawnego pisma w kwestii wprowadzenia zmian w obowią
zujących przepisach prawnych dot. obrotu paliwami w sprawie zdjęcia odpowiedzialności z rolników
(oraz przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa transportowe) w ponoszeniu konsekwencji
prawnych w tym karno-skarbowych wynikających z nieuczciwości działania firm sprzedających pali
wa, które nie odprowadzały: podatku od towaru i usług, podatku akcyzowego, podatku paliwowego.
Powyższy wniosek powinien obejmować inicjatywę zmiany przepisów z datą wsteczną by umożliwić
wzruszenie już wydanych decyzji, jak również wyroków sądowych. Zobowiązanie organów kontro
lujących firmy paliwowe do ponoszenia odpowiedzialności za nienależyte wykonywanie obowiąz
ków. Pismo należy skierować do: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Mini
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związku Zawodowego Rolników „SAMOOBRONA”. Zarząd WMIR zapoznał się z wnioskiem, radca prawny W-MIR przygotował pismo popierające wprowadzenie
zmian w obowiązujących przepisach dot. obrotu paliwami. Pismo zostało podpisane i wysłane odpo
wiednim instytucjom.
 Wniosek o wystosowanie pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o obniżenie minimalnego pu
łapu punktacji (z 15 do 10 punktów) kwalifikujących rolnika do uzyskania pomocy w ramach premii
dla młodego rolnika. - Zarząd postanowił przeanalizować kryteria i ponownie rozpatrzyć wniosek.
 Wniosek o skierowanie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowym Mieście Lubawskim
kandydatury pana Zbigniewa Ziejewskiego. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o od
delegowaniu w skład Powiatowej rady Rynku Pracy Pana Zbigniewa Ziejewskiego
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Nowomiejskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 900 zł bę
dących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia rady (najem sali, przerwa kawo
wa) w dniu 22 grudnia 2015 r. w Nowym Mieście Lubawskim. Zarząd zapoznał się z wnioskiem,
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w po
wiecie nowomiejskim.
 Komisja Rewizyjna W-MIR – Wnioski przyjęte podczas posiedzenia w dniu 19.11.2015 r.
1. Z uwagi na częste wyjazdy większej ilości osób na spotkania, konferencje, targi itp. oraz
konieczność przewożenia rzeczy niezbędnych podczas organizacji imprez Komisja Rewizyjna składa
wniosek o rozważenie zakupu samochodu typu bus (9 osób wraz z kierowcą). - Zarząd zapoznał się z
wnioskiem, postanowił rozważyć zakup samochodu i przygotować uchwałę upoważniającą Zarząd
przez Walne Zgromadzenie do zakupu samochodu.
2. Komisja Rewizyjna wnioskuje o pilne zabezpieczenie obiektu w Klewkach przed niszczeniem i
aktami wandalizmu poprzez między innymi zamurowanie otworów okiennych i właściwe
zabezpieczenie otworów wejściowych.- Zarząd wyjaśnił, że aktualnie trwają prace zabezpieczające
obiektu wKlewkach.

3. Komisja Rewizyjna proponuje rozważenie możliwości zakupu nieruchomości (zabudowanej lub
niezabudowanej) pod potrzeby przyszłej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. - Zarząd
postanowił rozważyć możliwość zakupu nieruchomości.
 Wnioski wypracowane podczas posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim pod
czas posiedzenia w dniu 01-12-2015
1. Wystąpić do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych o zorganizowanie przetargów na krótkotrwałą
dzierżawę na grunty rolne, które nie mogą być sprzedane w najbliższym czasie. Takie działanie
zapobiegnie samowolnym zasiewom na gruntach będących w dyspozycji ANR.
2. W związku z rezygnacją Pana Mirosława Borowskiego z funkcji członka Powiatowej Rady Rynku

Pracy decyzją Rady Powiatowej W-MIR wnioskujmy o odwołanie Jego z funkcji członka
Powiatowej Rady Rynku Pracy, jednocześnie zgłaszamy kandydaturę Pana Bogusława Zielińskiego
do składu ww. rady. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono w skład Powiatowej Rady
Rynku Pracy oddelegować Pana Bogusława Zielińskiego, podjęto stosowna uchwałę.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu o podjecie

uchwały w sprawie wydatkowania 500 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
wynajęcie sali na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w dniu 17.12.2015 r. - Zarząd zapoznał się z
wnioskiem, podjął stosowną uchwałę.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o pod
jęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 2100 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powia
towej w celu organizacji spotkania Rady Powiatowej z rolnikami powiatu ostródzkiego w sprawie
nowej ustawy ,,O kształtowaniu ustroju rolnego” w Karnitach, gmina Miłakowo w dniu 6 lutego
2016 roku - .Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął stosowną uchwałę.
Ad 2 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Prośba o wyznaczenie jednej osoby do nadania odznaczenia – orderu – Zarząd zapoznał się z pismem
postanowił wystąpić z wnioskiem o przyznanie złotego Krzyża Zasługi Panu Janowi Heichelowi Prezesowi W-MIR. Postanowił także wystąpić z wnioskami o nadanie odznaczeń KRIR dla członków
Izby Rolniczej działających w strukturach W-MIR od początku jej działalności.
 Pismo MRiRW realizujące wniosek KRIR o zwiększenie stawki zwrotu podatku od paliwa
rolniczego. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo MRiRW dotyczące pomocy finansowej dla gospodarstw położonych na obszarze objętym
programem bioasekuracji.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo Copa-Cogeca w sprawie utworzenia obserwatorium rynku wołowiny.
 Informacja rzeczoznawcy szkód łowieckich na temat możliwość dochodzenia przez rolników
utraconych korzyści.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo w sprawie prac nad wdrożeniem kredytu rządowego dla Mołdawii.- Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków dokonywania
zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013
(rozporządzenie, które dotyczy zwrotu rolnikom środków „zabranych" im w formie modulacji
(dyscypliny), jeśli taki zwrot nastąpi z Komisji Europejskiej - Zarząd zapoznał się z projektem, nie
wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa .- Zarząd zapoznał się z projektem.

 Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych oraz niektórych innych ustaw –- Zarząd zapoznał się z projektem
Ad 3. W ostatnim punkcie Zarząd omówił sprawy bieżące.
 Przyjęto protokół nr 22 z dnia 24 listopada 2015 r.
 Księgowa biura W-MIR omówiła projekt budżetu na rok 2016. Przedstawiony projekt zakłada, że
dochody w roku 2016 zaczynają być równe kosztom.
 Prezes W-MIR przedstawił informacje z Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, na którym
uczestniczył w dniu 09.12.2015 r. w Warszawie.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu za udział
w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
 Podjęto uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi-- Prezesowi W-MIR
i Panu Pawłowi Jaskółowskiemu- Delegatowi na Walne Zgromadzenie Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie ostródzkim za udział w spotkaniu w sprawie Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu
27.11.2015 r. w Olsztynie.
 Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia konsorcjum z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego oraz Expo Arena w Ostródzie w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych.
 Podjęto uchwały w sprawie pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi
Rad Powiatowych w dniu 24.11.2015 r.- 390 zł brutto, w tym 285 zł- wpłaty uczestników105 zł- koszt
Izby oraz w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romanowi Kuriacie - Delegatowi na Walne
Zgromadzenie W-MIR za udział we wspólnym Posiedzeniu Przewodniczących Rad Powiatowych w
dniu 24.11.2015 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu kalendarzy z logo W-MIR A5- 2297,15 zł brutto
i kalendarzy A3- 4157,40
 Podjęto uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uczestnictwa przedstawicieli WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustaleniu wysokości odszkodowania
za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz
przy wykonywaniu polowania (zmianie ulega załącznik dot. przedstawicieli uprawnionych do
szacowania z ramienia Izby )
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji konferencji „Aktywne kobiety polskiej wsi
w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020”, która odbyła się w dniu 27.11. 2015 r.- Koszt
konferencji 7991,20, w tym 6519,26- finansowane z KSOW, 1471,4 zł (koszt Izby.) Podjęcie uchwały
w sprawie zwrotu kosztów podróży za udział w konferencji Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi WMIR, Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi
Zarządu W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji szkolenia z zakresu szacowania szkód
łowieckich w kwocie 3100 zł (z czego 1000 - koszt sali i usługi gastronomicznej, 2100 zł brutto- koszt
wykładowcy, które odbyło się 27.11.2015 r. w Olecku.
 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu funduszu nagród.
 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody dyrektorowi biura W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku artykułu w Pulsie Regionu na kwotę 984 zł
brutto.
 GDOŚ- Wezwanie do uzupełnienia wniosku dot. odstrzału redukcyjnego wilka.- Zarząd zapoznał się
z pismem, postanowiono przygotować stosowny wniosek i przesłać go do GDOŚ.

 Biuro Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych - Pismo w sprawie dopuszczenia możliwości
























wydłużania umów dzierżawy nieruchomości rolnych, dla których zbliża się termin wygasania.Zarząd zapoznał się z pismem.
Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie - informacja o rozpoczęciu z dniem 1
grudnia br. przyjmowania wniosków o wsparcie finansowe dla rolników produkujących żywność w
ramach uznanych unijnych lub krajowych systemów jakości żywności objętych Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.- Zarząd postanowił informacje umieścić na stronie
internetowej W-MIR.
ANR Oddział Terenowy Olsztyn Filia w Suwałkach - Odpowiedź na pismo z dnia 20.11.2015 r.
L.dz. 3053/11/2015 dot. odstąpienia od przeprowadzenia nieograniczonych przetargów ustnych na
sprzedaż nieruchomości rolnych dz. nr 241/1 o pow. 23,7032 ha, 241/2 o pow. 23,9257 ha, 241/3
o pow. 25,6482 ha położonych w obrębie Talki, gmina Wydminy.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku - Zawiadomienie o sporządzeniu i podaniu do
publicznej wiadomości projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej
Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.- Zarząd postanowił
informację umieścić na stronie internetowej W-MIR.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Odpowiedź na prośbę o przedłużenie umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w powiecie szczycieńskim, gmina Pasym, obręb Siedliska dz. nr 75, 81,
109/3, 109/8, 147 i 148 o pow. 175,5711 ha (dot. 3031/11/2015-IND). - Zarząd zapoznał się z
pismem.
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza - wnioski wypracowane na pierwszej konferencji
przewodniczących rad powiatowych izb rolniczych, w dn. 27-28 listopada br. w Toruniu z prośbą
o przekazanie zainteresowanym.- Zarząd zapoznał się.
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - Wniosek do ustawy z dnia 10.03.2006 r.
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - Informacja dotycząca zapobiegania pojawianiu się
ASF przez Finlandię.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Podziękowanie za list gratulacyjny z okazji
objęcia stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Elżbieta Gelert Poseł na Sejm RP - Podziękowanie za list gratulacyjny z okazji zdobycia mandatu
Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Jerzy Małecki Poseł na Sejm RP - Podziękowanie za list gratulacyjny z okazji zdobycia mandatu
Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych - życzenia świąteczne i podziękowanie za
współpracę i udział w wystawach AGRO SHOW. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Anonim - pismo w sprawie domniemanych nadużyć i niesprawiedliwości w obrocie ziemią,
wynikających z współdziałania Agencji Nieruchomości Rolnych z Zachodniopomorską Izbą
Rolniczą. Zarząd zapoznał się z pismem.
Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu WMIR za udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów na wydziale Bioinżynierii
Zwierząt UWM w Olsztynie w dniu 5.12.2015.
Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR i Pani
Zofii Stankiewicz – Członkowi Zarządu W-MIR za udział w w dniu 07.12.2015 r. w konferencji
„Szanse i wyzwania dla młodych producentów rolnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w
Olsztynie.

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu i Panu Markowi
Kuźniewskiemu za udział w konferencji „Wsparcie rolników i przetwórców na przystępowanie do
systemów jakości żywności oraz wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych i obrót
nimi", w dniu 9 grudnia 2015 r. w Olsztynie.
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki - Zaproszenie na Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
Krainy Drwęcy i Pasłęki 10.12.2015 r. o godz. 13:00 w Łukcie. - Zarząd podjął uchwałę o
oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
 Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" - Zaproszenie na Posiedzenie Zarządu Związku
Stowarzyszeń Krainy Drwęcy i Pasłęki 10.12.2015 r. o godz. 13:30 w Łukcie. - Zarząd podjął
uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na spotkanie poświęcone
tradycjom Świąt Bożego Narodzenia w dniu 17.12.15 godz. 11:00 w sali konferencyjnej Centrum
Wdrażania i Promocji Innowacji (obok WMODR) oraz spotkanie opłatkowe w dniu 17.12.15
o godz. 13:00 w sali konferencyjnej WMODR w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,
podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela -Prezesa W-MIR, Pana Romualda TańskiegoWiceprezesa W-MIR i Pana Mirosława Borowskiego- Delegata W-MIR do KRIR.
 Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - Zaproszenie na Walne Zebranie
Członków W-M ROT w dniu 18.12.2015 r. w Olsztynie dla Urszuli Gajewskiej. - Zarząd zapoznał
się z zaproszeniem, oddelegowano Panią Urszulę Gajewską
 Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na VII Warmiński Jarmark Świąteczny Cittaslow w dniu
19.12.2015 r. godz. 11:00 w Biskupcu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Pana
Jana Heichela- Prezesa W-MIR.
 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Kanał
Elbląski Lokalna Grupa Działania w dniu 21.12.2015 r. godz.11:00 lub 11:15 w Elblągu.- Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na uroczyste
Wojewódzkie Spotkanie opłatkowe w dniu 21.12.2015 r. o godz. 11:00 w Hotelu Park w Olsztynie.Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zarządu W-MIR i Pana Mirosława Borowskiego- Delegata
W-MIR do KRIR.
 Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. - Zaproszenie na Targi Rolnicze Polagra-Premiery
w dniach 21-24.01.2016 r. w Poznaniu.- Zarząd zapoznał się.
 Agencja Rynku Rolnego - zaproszenie do udziału w misji handlowej towarzyszącej wystąpieniu na
targach Iran Agro Food Hospitality & Bevtech Teheran w terminie 28 maj - 3 czerwiec 2016 r.
 ARiMR- pismo dot. pomocy finansowej dla podatnika podatku rolnego, który w 2015 r. prowadził
chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których
wystąpiła susza w rozumieniu przepisów ubezpieczeniach.- Zarząd zapoznał się.
 Konkurs fotograficzny W-MIR „Cztery pory roku w rolnictwie Warmii i Mazur”- RegulaminPodjęto uchwałę o organizacji konkursu fotograficznego W-MIR „ Cztery pory roku w rolnictwie
Warmii i Mazur.
 Agencja Rynku Rolnego- prośba o przekazanie informacji nt. Rodzajów produktów, których
eksportem są zainteresowane zrzeszone w izbie podmioty.- ”- Zarzad zapoznał się.
 Związek Zawodowy „ Samoobrona”- prośba o wynajęcie busa na szkolenie rolników w dniu
19.12.2015 r. w miejscowości Goleń Duży- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji wyjazdu i
udzieleniu wsparcia w kwocie 1000 zł.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono
Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim, nidzickim i
mrągowskim
 wspólorganizacji szkolenia nt „Nowoczesne nawożenie roślin, odżywianie nawozami azotowymi –
Płynna formuła”
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim,ełckim, w powiecie
ełckim,w powiecie gołdapskim,w powiecie nowomiejskim,w powiecie iławskim, powiecie
braniewskim,
 organizacji spotkania rolników powiatu ostródzkiego nt. Nowej ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego,
 Oddelegowania pana Zbigniewa Ziejewskiego- Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie nowomiejskim w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy i Pana Bogusława ZielińskiegoCzłonka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy.
 zwrotu
kosztów
podróży
Panu
Janowi
Heichelowi-Prezesowi
W-MIR
i Panu Pawłowi Jaskółowskiemu- Delegatowi a Walne Zgromadzenie Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie ostródzkim za udział w spotkaniu w sprawie Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu
27.11.2015 r. w Olsztynie.
 Utworzenia konsorcjum z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Expo
Arena w Ostródzie w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.
 pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych w dniu
24.11.2015 r.- 390 zł brutto, w tym 285 zł- wpłaty uczestników105 zł- koszt Izby oraz w sprawie
zwrotu kosztów podróży Panu Romanowi Kuriacie - Delegatowi na Walne Zgromadzenie W-MIR za
udział we wspólnym Posiedzeniu Przewodniczących Rad Powiatowych w dniu 24.11.2015 r.
 pokrycia kosztów zakupu kalendarzy z logo W-MIR A5- 2297,15 zł brutto i kalendarzy A3- 4157,40
 uczestnictwa przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w oględzinach, szacowaniu szkód
oraz ustaleniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach rolnych przez
dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania (zmianie ulega załącznik dot.
przedstawicieli uprawnionych do szacowania z ramienia Izby )
 pokrycia kosztów organizacji konferencji „Aktywne kobiety polskiej wsi w nowej perspektywie
finansowej na lata 2014-2020”, która odbyła się w dniu 27.11. 2015 r.- Koszt konferencji 7991,20, w
tym 6519,26- finansowane z KSOW, 1471,4 zł (koszt Izby.) Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu
kosztów podróży za udział w konferencji Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR, Panu
Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu WMIR.
 pokrycia kosztów organizacji szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich w kwocie 3100 zł ( z
czego 1000 zł brutto- koszt sali i usługi gastronomicznej, 2100 zł brutto- koszt wykładowcy, które
odbyło się 27.11.2015 r. w Olecku.
 zmiany uchwały o utworzeniu funduszu nagród.
 przyznania nagrody dyrektorowi biura W-MIR.
 pokrycia kosztów druku artykułu w Pulsie regionu na kwotę 984 zł bruto.
 zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział
uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów na wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w
Olsztynie w dniu 5.12.2015,

 Zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- prezesowi W-MIR i Pani Zofii Stankiewicz –
Członkowi Zarządu W-MIR za udział w konferencji „Szanse i wyzwania dla młodych producentów
rolnych w perspektywie finansowej 2014-2020 w Olsztynie w dniu 07.12.2015 r.
 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu i Panu Markowi Kuźniewskiemu za udział w
konferencji „Wsparcie rolników i przetwórców na przystępowanie do systemów jakości żywności
oraz wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych i obrót nimi", w dniu 9 grudnia 2015 r.
w Olsztynie.
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na Posiedzenie Zarządu
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki 10.12.2015 r. o godz. 13:00 w Łukcie.
 oddelegowania Pana Jana Heichela-prezesa W-MIR, Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa WMIR i Pana Mirosława Borowskiego- Delegata W-MIR do KRIR na spotkanie poświęcone tradycjom
Świąt Bożego Narodzenia w dniu 17.12.15 godz. 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Wdrażania i
Promocji Innowacji oraz spotkanie opłatkowe w dniu 17.12.15 o godz. 13:00 w sali konferencyjnej
WMODR w Olsztynie.
 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na VII Warmiński Jarmark Świąteczny
Cittaslow w dniu 19.12.2015 r. godz. 11:00 w Biskupcu
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na Walne Zebranie Członków
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w dniu 21.12.2015 r.
 oddelegowania Zarządu W-MIR i Pana Mirosława Borowskiego- Delegata W-MIR do KRIR na
uroczyste Wojewódzkie Spotkanie opłatkowe w dniu 21.12.2015 r. w Hotelu Park w Olsztynie
 organizacji konkursu fotograficznego W-MIR „Cztery pory roku w rolnictwie Warmii i Mazur.”
 współorganizacji szkolenia rolników i wsparciu w kwocie 1000 zł.
Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

