Protokół nr 3/2017
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 30 stycznia 2017 roku
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes WMIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR,
Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski – Delegat do KRIR,
Przewodniczący Rad Powiatowych i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na posiedzeniu oraz
Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura. W posiedzeniu
uczestniczyli także zaproszeni goście: Patrycja Rozumowicz, - Przedstawiciel ANR OT w Olsztynie i
Zbigniew Nadrowski – Z-ca Dyrektora ANR OT w Olsztynie, Cezary Antczak - Przedstawiciel Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Pani Justyna Sobiesiak - Z-ca Dyrektora ARiMR, Pan
Ludwik Bartoszewicz- Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Obrady otworzył i prowadził Pan Romuald Tański – Wiceprezes Zarządu W-MIR. Następnie
prowadzenie obrad od punktu 5 przejął prezes W-MIR Pan Jan Heichel. Posiedzenie rozpoczęło się o godz.
1030 i trwało do godz. 1610 .
Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Informacja na temat płatności realizowanych przez ARiMR oraz aktualnego stanu obsługi
wniosków obszarowych i naborze wniosków na działania w ramach PROW 2014-2020 - Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych - Agencja Rynku Rolnego.
3.Informacja na temat aktualnej sytuacji obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych.
4. Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
5.Sprawy bieżące.
Ad 1 W pierwszym punkcie porządku obrad głos zabrała pani Justyna Sobiesiak - Z-ca Dyrektora Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie, która przedstawiła
zgromadzonych najważniejsze informacje dotyczące działań prowadzonych przez Agencje. Poinformowała
zgromadzonych, że w ramach modernizacji w roku 2016 złożono 709 wniosków, na chwile obecna
podpisano 89 umów. Nabór z programu modernizacja gospodarstw rolnych w ramach obszaru ABC będzie
miała miejsce w czerwcu 2017 r. Kolejnym działaniem było małe przetwórstwo na które złożono 27
wniosków. Są one w chwili obecnej weryfikowane. Na działanie rozwój usług rolniczych złożono 142
wnioski, które również są w trakcie weryfikacji. Na odtworzenie potencjału produkcji rolnej złożono 2
wnioski. Nabór na działanie premia dla młodych rolników odbywał się w biurach powiatowych. Nabór na
restrukturyzacje małych gospodarstw i premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będzie zależał od
tego czy gospodarstwa są objęte ASF. Nabór odbędzie się odpowiednio w marcu 2017, a dla gospodarstw
objętych ASF w czerwcu 2017. Pani Justyna Sobiesiak poinformowała zgromadzonych, ze na płatności
bezpośrednie w roku 2016 wpłynęło 43 tys 400 wniosków. Zaliczki zostały wypłacone w kwocie 700 mln.
Zaliczki nie otrzymały gospodarstwa, które były w systemie małych gospodarstw. Poinformowała także, ze
od roku 2017 będą kary za brak zazielenienia. Może to być od 20 do 25 % wszystkich płatności za
nieprzestrzeganie wymogów. Od 6 lutego będą naliczane płatności dla wszystkich pozostałych
beneficjentów ONW i płatności rolnośrodowiskowe. Jest to związane ze zmianą ustawy, obecnie jednostki
certyfikacje muszą przesłać ARIMR dane o tym co zostało objęte kontrolą i certyfikacją, stąd też
opóźnienia w naliczaniu zaliczek. Kolejną proponowaną zmianą będzie płatność do krów i bydła do 20
sztuk oraz nie będzie obowiązku podpisywania załączniku graficznych. Planuje się rozdzielnic płatność do
roślin wysokobiałkowych na dwie płatności, rośliny przeznaczone na pasze i ziarno. Część roślin
wysokobiałkowych zostanie wykluczona z płatności. Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR
zapytał ile wniosków wpłynęło na wsparcie grup producenckich. Uzyskał odpowiedź, że 5. Poruszono

temat kontroli prowadzonej przez służby specjalne w Urzędach Marszałkowskich w sprawie uznawania
grup producenckich. Pani Justyna Sobiesiak wyjaśniła, że chodzi o grupy tworzone przez członków rodzin,
bez historycznej przyszłości rolniczej, w celu wyłudzenia pieniędzy. Dodała także, że te grupy miały
przyznawane płatności zgodnie z przepisami prawa. Pan Zbigniew Ziejewski - Przewodniczący Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim zwrócił się do Zarządu, aby ten zwrócił się do Marszałka
jak to wygląda na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Następnie Pan Zbigniew Ziejewski
zapytał o dopłaty do materiału siewnego, zaproponował zorganizowanie spotkania z inspekcjami
pobierającymi opłaty licencyjne. Pan Zbigniew Ziejewski zapytał Panią Justynę Sobiesiak o działanie na
usługi rolnicze. Pani Sobiesiak odpowiedziała, że zostały złożone 142 wnioski i jest w chwili obecnej
przygotowywana lista rankingowa. Pani Justyna Sobiesiak podziękowała za wspólne działania i
informowanie rolników o wszystkich zmianach Izbie Rolniczej i innym instytucjom współpracującym.
Następnie Pan Piotr Miecznikowski- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim
zapytał kiedy rolnicy będą musieli składać wnioski w formie elektronicznej? Pani Justyna Sobiesiak
odpowiedziała, ze około roku 2020, ale żeby to wprowadzić musi być sprawne narzędzie informatyczne.
Pan Romuald Tański Wiceprezes W-MIR wyraził swoje zaniepokojenie odnośnie elektronicznej formy
składania wniosków.
Następnie Pan Romuald Tański poprosił Pana Mirosława Borowskiego o informacje z Krajowej Rady Izb
Rolniczych dotyczące agencji nasiennej. Pan Mirosław Borowski odpowiedział, że Zarząd KRIR twierdzi,
ze nie ma szans na spotkanie, bo jak był na to czas nie było woli. Teraz jak zaczęły funkcjonować nowe
przepisy Agencja chce się spotkać. Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Ziejewski, który poinformował, ze
zajmuje się materiałem siewnym i wie, ze na dzień dzisiejszy hodowle chcą zrobić spotkanie i ten temat
trzeba dokończyć. Zaproponował zaprosić 3-4 hodowle i zorganizować konferencje oraz wypracować jak
pobierać dopłaty do materiału siewnego. Następnie głos zabrał Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR, który
powiedział, że opłata licencyjna powinna być jednorazowa. Pan Jan Heichel dodał także, że można
zaprosić Zarząd i wrócić do rozmów.
Ad 2 W kolejnym punkcie porządku głos zabrał pan Cezary Antczak z Agencji Rynku Rolnego, który
przedstawił obecną sytuacje na rynkach rolnych. Jeśli chodzi o rynek zbóż to zebrano koło 30 mln ton, w
tym 26 mln. zbóż podstawowych i 4 mln ton kukurydzy. Od listopada nastąpiła także zwyżka cen.
Poinformował, że zbiory w Europie było mocno nieudane. Amerykanie zasiali pszenice w ilości mniejszej
od 108 lat. Jeśli chodzi o eksport w kraju wywieziono 2 mln 200 tys ton pszenicy, z czego 1 mln 80 tys
przez porty. Ceny pszenicy konsumpcyjnej nie zmieniają się, wzrosła cena rzepaku. Poinformował także,
że szacuje się mniejszy zbiór pszenicy o około 140 mln. ton, zbiory rzepaku 2 mln ton mniej.
Poinformował zgromadzonych, że ARR przyjmuje wnioski o dopłaty do materiału siewnego. Następnie
Pan Cezary Antczak przedstawił sytuację na rynku mleka. W chwili obecnej cena mleka jest dobra. Rynek
mleka uzależniony jest od popytu w Azji. Średnia cena w grudni wynosiła 1,43 zł netto. Rynek mleka
otrzymał także duże wsparcie tj. interwencyjny zakup odtłuszczonego mleka, zakup masła. Ceny mleka w
Europie kształtują się na poziomie 32,1 Euro za 100 kg, w Ameryce 39 Euro za 100 kg. Następnie Pan
Cezary Antczak omówił rynek wieprzowiny, pogłowie utrzymuje się na poziomie około 430 tys sztuk,
cena jest stabilna. Głównym eksporterem wieprzowiny jest dania. Ponadto ubój świń w 2016 r. był wyższy
niż w roku 2015. W dalszej części przedstawił sytuację na rynku drobiu, w związku z wystąpieniem
pierwszego ogniska grypy ptasiej na Warmii i Mazurach, zostaliśmy odcięci od rynków poza europejskich.
Poinformował także, że na stronie Ministerstwa pojawił się projekt rozporządzenia, które pozwoli
hodowcom trzody i bydła otrzymać wsparcie. Będą to środki na zakup jałówek i buhajów hodowlanych ras
mięsnych, maksymalny zakup 20 sztuk jałówek i do 1 buhaja. Żeby skorzystać z tego wsparcia producent
musiał posiadać maksymalnie 30 krów i sprzedawał 5000 litrów mleka. W ramach tego działania trzeba
będzie wstrzymać sprzedaż mleka na okres 12 miesięcy. Działanie jest skierowane do tych producentów
rolnych, którzy chcą wygasić produkcje. Możliwe wsparcie od 1 tys do 2,5 tys za zakup jałówki i 4 tys. za
zakup buhaja. Warunkiem będzie także utrzymanie jałówek przez okres 3 lat. Kolejne wsparcie na
produkcję prosiąt , loszek do 100 i maksymalnie 3 knury hodowlane. Jałówki i loszki będą musiały być
zakupione ze stad, które są pod oceną użytkową. Wsparcie będą mogli otrzymać producenci trzody których
produkcja jest nie mniejsza niż 10 sztuk nie większa niż 2000. Natomiast skala sprzedaży nie może być
większa niż w tym samym czasie roku poprzedniego, zwierzęta będą musiały być także przez 24 miesiące
utrzymane w gospodarstwie. Proponowana dopłata od 150 do 300 zł za loszkę i do 500 zł do knura.

Ad 3. W kolejnym punkcie głos zabrał Pan Zbigniew Nadrowski- Z-ca Dyrektora Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział terenowy w Olsztynie, który przedstawił informacje dotyczące gospodarki ziemią z
Zasobu ANR. Poinformował zgromadzonych, że w na początku 2016 r. w zasobach Agencji było 181 tys
351 ha, z czego 34 tys 51 ha było w dzierżawie. Na dzień 31.12.2016 w Zasobach znajdowało się 178 tys
742 ha ,z czego 135 tys 383 ha w dzierżawie. Średnia cena gruntu za rok 2016 wynosiła 23908 zł, za
grunty nierolne 24 zł./ 1 m2. Jeśli chodzi o rynek prywatny od 1 maja 2016 r. wpłynęły 353 wnioski
zbywców lub nabywców. 269 wniosków rozpatrzono, z czego 169 pozytywnie, 4 negatywnie 26 o
umorzeniu, a 29 pozostawiono bez rozpatrzenia. Wśród 4 decyzji negatywnych, 3 zbywców żądało nabycia
nieruchomości przez Agencję. Agencja posiada jeszcze niezagospodarowane grunty, są to przede wszystkim
nieruchomości, które wymagają nakładu finansowego. Głos w dyskusji zabrał Pan Robert NowackiPrzewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim, który zapytał o rozstrzygnięcia w
sprawie gospodarstwa na jego powiecie. Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR zapytał
odnośnie dzierżaw, jakie Agencja widzi rozwiązania w przypadku, gdy rolnik na 300, 400 ha i nie wyłączył
gruntów. Kończą się dzierżawy, jak do tego podejść. Pan Zbigniew Nadrowski odpowiedział, że każdy
przypadek przez Agencję jest traktowany indywidualnie. Pan Jan Heichel poinformował zgromadzonych,
że Agencja Nieruchomości przesłała wykaz wszystkich dzierżaw powyżej 50 hektarów, które wkrótce
wygasają, pracownicy terenowi mają zrobić rozeznanie. Dodał także, że w Filii w Suwałkach wygasa 7000
umów. Poinformował także, że podziałowi uległa Rada Społeczna i druga jest przy Filii w Suwałkach.
Następnie głos zabrał Pan Ryszard Wołkoński- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
giżyckim, zapytał o grunty melioracyjne, które zostały zabagnione, zaapelował, żeby zająć się także tymi
gruntami.
Następnie Pan Jan Heichel poinformował zgromadzonych, ze wszystkie omówione na posiedzeniu aspekty
trzeba omówić szerzej, w związku z czym Izba Rolnicza przygotowuje konferencje na temat obrotu ziemią
rolną.
Ad 4. W następnym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Ludwik Bartoszewicz- Wojewódzki Lekarz
Weterynarii, który swoje wystąpienie zaczął o informacji na temat wysoko zjadliwej grypy ptaków, której
ognisko pojawiło się w województwie warmińsko-mazurskim. Pierwsze ognisko w naszym województwie
a trzydzieste piąte w Polsce wyznaczono w gospodarstwie, w którym utrzymywanych było 2471 sztuk
brojlerów indyczych, położonym w gminie Gietrzwałd. Pan Ludwik Bartoszewicz poinformował, że
istnieją gatunki ptaków odpornych na wirus H5N8, ptaki te same nie chorują tylko przenoszą wirus.
Głównym podejrzanym jest kaczka krzyżówka, obecna temperatura powietrza tez sprzyja aktywności
wirusa. Odnotowany wirus został rozpoznany w gospodarstwie dobrze zabezpieczonym. W związku z
wystąpieniem wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków zostały wyznaczone strefy zapowietrzona w obrębie
3 km oraz strefa zagrożona w obrębie 10 km. Kolejny problem poruszony przez lekarza weterynarii to ASF,
który występuje obecnie na terenie 3 województw, w tym na terenie powiatu radziłowskiego i
grajewskiego, które to sąsiadują z naszym województwem. Poinformował także zgromadzonych, ze będzie
prowadzony odstrzał sanitarny dzików. Pan Jan Heichel zapytał, czy odstrzelone dziki mogą trafić do
skupu. Uzyskał odpowiedź, że tylko na użytek własny mogą być wykorzystane. Pan Ryszard Wołkoński
odnosząc się do odstrzału dzika powiedział, że będzie czynnik uboczny, bo wilk potrzebuje pożywienia.
Pan Jerzy Brzozowski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim zapytał czy
powiat Olsztynek jest w strefie zagrożenia. Uzyskał odpowiedź, że cześć jest w strefie zagrożenia. Zapytał
także w jakim czasie można wznowić produkcję. Otrzymał odpowiedź, że po miesiącu.
W dalszej części Pan Jan Heichel – Prezes omówił sprawy różne i poinformował zgromadzonych o:
 11-12 lutego będzie Wystawa Zwierząt Hodowlanych, pracownicy organizują przejazd zbiorowy,
11.02.2017 r. podczas Wystawy będzie także spotkanie z Panem Ministrem
 9 marca 2017 r. wspólnie z BGŻ Paribas w Filharmonii zostanie zorganizowane Agro na obcasachwszyscy członkowie otrzymają 3 miejsca na gminę.
 Planowane są szkolenia na temat szacowania strat w gospodarstwach z powodu niekorzystnych
warunków atmosferycznych
Ad 5 W ostatnim punkcie Zarząd przeszedł do omówienia spraw bieżących

Zapoznano się z wnioskiem Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim - Wniosek z
posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Nowomiejskim dn. 20.12.2016 r.- Zarząd
poinformował, ze prawo nie działa wstecz, obsługa wniosków na działanie „ Modernizacja gospodarstw
rolnych” w ramach poddziałania „ Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych” została zakończona.
Na realizację działania podpisane są już także umowy. W związku z czym w chwili obecnej nie ma
możliwości zaproponować zmian aktu prawnego.
Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Odpowiedź Ministerstwa Środowiska w sprawie wstrzymania prac nad rozporządzeniem
zmieniającym sposób prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców szkód łowieckich.Zarząd zapoznał się.
 Wniosek KRIR w sprawie Rad Społecznych. Zarząd zapoznał się.
 Propozycje mające na celu umożliwienie w najbliższym czasie uwolnienie polskich rolników od
obowiązku dodatkowych procedur fitosanitarnych przy wysyłkach ziemniaków. - Zarząd zapoznał
się.
 Pismo z uwagami do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2017 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą
być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz punktach aptecznych. Zarząd zapoznał się.
 Mail z ARR w sprawie dalszej liberalizacji handlu towarami rolnymi i rolnymi przetworzonymi
pomiędzy UE, a Turcją - .Zarząd zapoznał się.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na
stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Zarząd zapoznał się, nie
wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań
związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka
i rolników w innych sektorach hodowlanych. - Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał
się, nie wniesiono uwag.
Następnie omówiono sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 1 z dnia 05.01.2017 r. nr 2 z dnia 16.01.2017 r.
 Omówiono sprawy organizacyjne Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
wyrażono zgodę na zakup banera zewnętrznego, pucharów oraz omówiono organizację i
przeprowadzenie imprezy sportowej pod nazwą „Mazury Power” - armwrestling roku podczas
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz Targów Hodowlanych Zagroda –
Ostróda 2017. Koszty związane z organizacja ustawy zostaną określone uchwałą po zakończeniu
realizacji Wystawy.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotów kosztu podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR
na spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie w dniu 20.01.2017 w
Olsztynie.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu programu InforLex- 4704,01 zł brutto
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej W LGD 9 w kwocie 50 zł za rok 2017.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR
za udział w spotkaniu z hodowcami z Warmińsko-Mazurskiego związku Hodowców Bydła w dniu
27.01.2017 r. W Olsztynie
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Łączy nas Kanał
Elbląski w kwocie 40zł za rok 2017.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Zasady szacowania szkód w 2017 r. oraz
wzory wniosków.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Odpowiedź na Pismo l.dz.657/12/2016RW z prośbą o wyjaśnienia w sprawie poważnych nieprawidłowości zmiany materiału
kwalifikowanego, do którego doszło w Gospodarstwie Nasiennym Mirosława Kruczkiewicza
z Tuszewa.- Zarząd zapoznał się z pismem. W związku z tym, ze odpowiedź jest na wniosek
Wlanego Zgromadzenia, kopię postanowiono przesłać wnioskodawcy.
 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku - do wiadomości: pismo przypominające
o nadleśnictwom o obowiązku utrzymania urządzeń melioracyjnych na gruntach rolnych i leśnych
należących do Lasów Państwowych. - Zarząd zapoznał się kopie pisma postanowiono przesłać
Wnioskodawcy oraz Przewodniczącym Rad Powiatowych W-MIR z powiatów ełckiego, piskiego,
oleckiego, gołdapskiego i węgorzewskiego.
 Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz - Pismo z prośbą
o ufundowanie pucharów dla owiec i kóz rasowych podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych. - Zarząd zapoznał się z pismem, wyraził zgodę na ufundowanie
dodatkowych 5 pucharów.
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Odpowiedź na pismo
l.dz.56/01/2017-SW z prośbą o informacje na temat stanu populacji łosia oraz ilości odszkodowań
wypłaconych za szkody wyrządzone przez łosie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przygotować także pismo do Lasów Państwowych z
zapytaniem o liczebność łosia oraz o przekazanie informacji o ilości szkód wyrządzanych przez
łosie w drzewostanie.
 Pan Jarosław Sachajko Poseł na Sejm RP - Poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr
1042).- Zarząd zapoznał się.
 Koło Łowieckie "HUBERT" - Pismo z prośbą o opinię w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
obwodu łowieckiego nr 351 nadleśnictwo Jamy powiat nowomiejski. - Zarząd zapoznał się z
pismem, postanowiono przed wydaniem opinii sprawę skonsultować z Przewodniczącym Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim
 Pan Ryszard Hładyszewski - Pismo z prośbą o pomoc w sprawie braku dojazdu do działek 7/51
i 7/52 w związku z wybudowaniem drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek oraz odpowiedź
Pani Karoliny Niedzielskiej.- Pismo przekazano do dalszej realizacji pracownikowi biura W-MIR .
 ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Odpowiedź na pismo l.dz.3630/12/2016-ANR z wnioskiem
o skorzystanie z prawa pierwokupu gruntów rolnych w ramach 30 % wyłączeń, obręb Lipowina
gmina Braniewo powiat braniewski z jednoczesną prośbą o informacje na temat zainteresowania
okolicznych rolników nabyciem w/w nieruchomości. - Pismo przekazano do dalszej realizacji
pracownikowi biura W-MIR .
 ANR OT Olsztyn Filia w Suwałkach - Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad działania Rady
Społecznej oraz Regulamin działania Rady Społecznej.- Zarząd zapoznał się.
 ANR OT Olsztyn Filia w Suwałkach - wykaz działek z podziałem na województwa, powiaty,
gminy, obręby z prośbą o wyrażenie opinii gdzie jest największe zainteresowanie rolników


























gruntami. W uzupełnieniu do pisma znak: OLSU.Z.4201.9.2017.MW.1 z dn. 16.01.2017 r. Zarząd zapoznał się.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - lista umów dzierżawy na nieruchomości o powierzchni
większej niż 50 ha, kończących się w 2017 roku planowanych do przedłużenia wraz z rozbiciem na
poszczególne działki i klas o użytki. Zarząd zapoznał się.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Wykaz działek objętych umowami dzierżawy, które
wygasają w 2017 r. z prośbą o przesłanie informacji na temat zapotrzebowania na grunty
w poszczególnych powiatach.- Zarząd zapoznał się.
Starostwo Powiatowe w Braniewie - Pismo z prośbą o wskazanie kandydata do prac Powiatowej
Rady Rynku Pracy w Braniewie. - Zgodnie z pismem Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
braniewskim w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy oddelegowano Pana Mirosława
Pawlukowskiego - Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu braniewskiego. Podjęto
stosowna uchwałę.
Sąd Okręgowy w Elblągu - Pismo z prośbą o wydanie opinii o Panu Mieczysławie Woźnym ur.
17.02.1961 zam. Reszki 37, 14-100 Ostróda w związku z wnioskiem o ustanowienie biegłym
sądowym wraz z odpowiedzią Pani Kamili Warcaby.- Zarząd zapoznał się z pismem, opinia została
sporządzona i wydana.
Puls Regionu - Pismo w sprawie nagród dla sołectw w konkursie Eko-Sołectwo. - Zarząd podjął
uchwałę o współorganizacji konkursy Eko- Sołectwo i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł.
KRUS - Prośba o rozpowszechnienie informacji KRUS - Komunikat o zmianach w przepisach
KRUS.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Raport okresowy nr XV
z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.Zarząd zapoznał się z raportem.
Wojewódzki Urząd Pracy - Wojewódzki raport z 2 edycji badania "Barometr zawodów" na 2017 r.
w województwie warmińsko-mazurskim.- Zarząd zapoznał się z raportem.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - Pismo w sprawie podpisania umowy
szczegółowej o przyznanie dotacji na działanie Punktów Informacji Europejskiej Europ Direct
w roku 2015 - COMM/WAW/ED/2017 ARES(2017) 166622. - Zgodnie z wcześniej podjętą
uchwałę podpisano umowę.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce - Pismo w sprawie podpisania umowy
szczegółowej o przyznanie dotacji na działanie Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct
w roku 2015 - COMM/WAW/ED/2017 ARES (2017) 166471.- Zgodnie z wcześniej podjętą
uchwałę podpisano umowę.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na spotkanie
informacyjne w sprawie naboru projektów partnerskich w roku 2017 w dniu 26.01.2017
w Olsztynie. - Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu koszów podróży Panu Markowi KuźniewskiemuCzłonkowi Zarządu W-MIR za udział w spotkaniu.
Finryan S.A - Zaproszenie do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym „Dotacje dla
przedsiębiorców, perspektywa finansowa 2014 - 2020" w dniu 27.01.2017 w godz. 09.30 - 14.00
w Warszawie.- Zarząd zapoznał się, nikogo nie oddelegowano.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w dniu 31.01.2017 r. godz. 16:30 w Warszawie.- Zarząd zapoznał się, nikogo nie
oddelegowano.
Urząd Miasta Olsztyn - Zaproszenie na posiedzenie inauguracyjne Miejskiej Rady Rynku Pracy
w Olsztynie w dniu 06.02.2017 godz. 13:00 w Olsztynie. - W posiedzeniu będzie uczestniczyła Pani
Elżbieta Nalewajko - księgowa W-MIR.

 Wojewódzki Urząd Pracy - Zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy









w Olsztynie w dniu 15.02.2017 godzina 11:00 Olsztynie - W posiedzeniu wojewódzkiej rady będzie
uczestniczył Pan Marek Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR.
DLG AgroFood sp. z o.o. - Karta wstępu na XVII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła oraz XX
Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu w dniach 17-19.02.2017 w Łodzi.- Zarząd zapoznał
się.
Małopolska Izba Rolnicza - zaproszenie na Konferencję Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów
Wiejskich, która odbędzie się 9-10 marca 2017r w Krakowie.- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu
Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR i Pani Agnieszki Kobryń- Przewodniczącej
Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej.
Minister Rozwoju i Finansów- odpowiedz na pismo w sprawie zmian przepisów prawa w zakresie
sankcji finansowych i karnych jakie nakładane są na rolników nabywających paliwa od
nieuczciwych podmiotów.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono skonsultować odpowiedź z
radcą prawnym i podjąć dalsze kroki.
Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji z bankiem BGZ Paribas wydarzenia „ Agro na
obcasach” w dniu 09.03.2017 r. Postanowiono zorganizować transport zbiorowy dla uczestniczek.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 zwrotów kosztu podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR na spotkanie z Dyrektorem
Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Olsztynie w dniu 20.01.2017 w Olsztynie.
 pokrycia kosztów zakupu programu InforLex- 4704,01 zł brutto
 pokrycia składki członkowskiej W LGD 9 w kwocie 50 zł za rok 2017.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu z
hodowcami z Warmińsko-Mazurskiego związku Hodowców Bydła w dniu 27.01.2017 r. W Olsztynie
 pokrycia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Łączy nas Kanał Elbląski w kwocie 40 zł za rok
2017.
 oddelegowania Pana Mirosława Pawlukowskiego w skład Powiatowej rady Rynku pracy w
powiecie braniewskim
 współorganizacji konkursy Eko- Sołectwo i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł.
 zwrotu koszów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR za udział w
spotkaniu informacyjnym w sprawie naboru projektów partnerskich w roku 2017 w dniu 26.01.201
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR i Pani Agnieszki KobryńPrzewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej na Konferencję Rady ds. Kobiet i Rodzin z
Obszarów Wiejskich, która odbędzie się 9-10 marca 2017r w Krakowie
 współorganizacji z bankiem BGZ Paribas wydarzenia „ Agro na obcasach” w dniu 09.03.2017 r.
Postanowiono zorganizować transport zbiorowy dla uczestniczek.
Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
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