Protokół nr 5/2017
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 06.03.2017 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,
Krzysztof Wiśniewski- Członek Zarządu W-MIR i Mirosław Borowski - Delegat W-MIR do KRIR oraz
Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura.
Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się
o godz. 11.00 i trwało do godz 1530.
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Praca Rad Powiatowych i Komisji
2.Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Spotkanie z przedstawicielami Expo Mazury w sprawi podsumowanie Warmińsko-Mazurskiej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych
4. Sprawy bieżące
Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się wnioskami napływającymi z Rad
Powiatowych W-MIR
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim – Rada Powiatowa

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 300 zł (trzysta złotych
00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych
W-MIR
z powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego, oleckiego, gołdapskiego, ełckiego w dniu 27 luty
2017 r., które odbędzie się w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 10.30. - Zarząd
zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady
powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim - 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 300 zł
(trzysta złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR
z powiatów: giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego, oleckiego, gołdapskiego, ełckiego w dniu 27 luty
2017 r., które odbędzie się w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 10.30.- Zarząd
zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady
powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 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 300 zł (trzysta złotych 00/100)
na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych
W-MIR z powiatu giżyckiego,
węgorzewskiego, piskiego, oleckiego, gołdapskiego, ełckiego w dniu 27 luty 2017 r., które odbędzie
się w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 10.30.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem















podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady powiatowej W-MIR w
powiecie ełckim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nowomiejskim – Opinia
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
obwodu łowieckiego nr 364/OT8 o pow. 8011 ha w powiecie nowomiejskim Nadleśnictwo Brodnica
Kołu Łowieckiemu "Szron" w Kurzętniku.-Zarząd zapoznał się z opinią.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie szczycieńskim – Rada
Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim wnioskuje o wyrażenie zgody
dotyczącej
przeznaczenia kwoty w wysokości do 300 zł pozostających w dyspozycji rady na poczet najmu sali
na posiedzenie rady, która odbyła się w dniu 28 lutego 2017 r. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady powiatowej W-MIR w
powiecie szczycieńskim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie mrągowskim – Rada
powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem o przyznanie
kwoty w wysokości 500 zł ze środków rady powiatowej oraz 500 zł ze środków budżetu ogólnego
W-MIR na ufundowanie nagród rzeczowych dla rolników w zaplanowanym na dzień 30 marca 2017
r. finale Olimpiady Wiedzy o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Leśnictwie
z Elementami Łowiectwa.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu
środków będących w dyspozycji Rady powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty do 200,00 zł z puli środków przeznaczonych na
statutową działalność Rady z przeznaczeniem na upominek dla nowo otwartego Biura Powiatowego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bartoszycach. - Zarząd zapoznał się z
wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady powiatowej WMIR w powiecie bartoszyckim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim zwraca się z
prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej
300 zł (trzysta złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z
powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego, oleckiego, gołdapskiego, ełckiego w dniu 27 luty
2017 r., które odbędzie się w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 10.30. - Zarząd
zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady
powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się z prośbą
do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 300 zł
(trzysta złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z powiatu
piskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego, gołdapskiego, ełckiego w dniu 27 luty 2017 r.,
które odbędzie się w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 10.30. - Zarząd zapoznał
się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady
powiatowej W-MIR w powiecie piskim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się z
prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej
300 zł (trzysta złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR z
powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, oleckiego, gołdapskiego, ełckiego w dniu 27 luty
2017 r., które odbędzie się w Mazurskim Dworze Siejnik 1, 19-400 Olecko o godz. 10.30. - Zarząd
zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady
powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.

 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o

wyrażenie zgody na współorganizowanie ze Starostwem w Ostródzie konferencji ,,Projekt: biznes”
skierowanej do rolniczek z powiatu ostródzkiego. Konferencja odbędzie się w dniu 8 marca 2017r. W
Ostródzie. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji konferencji.
 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
współorganizację konkursu wiedzy rolniczej dla sołtysek z powiatu ostródzkiego, który odbędzie się
podczas konferencji „Projekt: biznes” i zakup nagród dla laureatów tego konkursu w kwocie 1600 zł
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o współorganizacji konkursu i przeznaczeniu na
ten cel kwoty 1600 zł.
 Pracownik biura terenowego w Olecku: Zwracam Się z prośbą o wyrażenie zgody na organizację
wyjazdu na międzynarodowe targi techniki rolniczej „AGRTECH 2017” w Kielcach w dniach 17-18
marca 2017. Do OT Biura w Olecku wpływają zapytania o organizację wyjazdu. Szacunkowy koszt
wyjazdu 220 zł / os cena obejmuje transport obiadokolację, nocleg, śniadanie raz ubezpieczenie
Planowana trasa wyjazdu Olecko -Kielce - Olecko.- Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu
na targi Agrotech 2017.
 Wnioski wypracowane podczas wspólnego posiedzenie Rad powiatowych z powiatów oleckiego,
ełckiego, gołdapskiego, piskiego, giżyckiego i węgorzewskiego:
Opublikować informację o naborze na szkolenie dla osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień do
uboju zwierząt gospodarskich na własne potrzeby. Szacunkowy koszt szkolenia 350zł –
wnioskodawca Robert Karwowski –Członek RP W-MIR w powiecie ełckim.- Zarząd zapoznał się z
wnioskiem, postanowiono opublikować informację.
Ad 2. W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami napływającymi z
Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Odpowiedź MRiRW na wniosek W-MIR w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków













o płatności bezpośrednie. - Zarząd zapoznał się z pismem, kopie postanowiono wysłać z protokołem
członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Decyzja wykonawcza komisji w sprawie ptasiej grypy z dnia 14.02.2017. - Zarząd zapoznał się.
Opinia KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. - Zarząd zapoznał się.
Opinia KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości
klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. - Zarząd
zapoznał się.
Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania
wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej. - Zarząd zapoznał się.
Opinia KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego
rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. - Zarząd
zapoznał się.
Odpowiedź MRiRW na pismo Krzysztofa Borkowskiego, zawierające propozycje wsparcia
gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca i przyznawana pomoc na odbudowę
stada do poziomu z roku 2013 oraz odtwarzanie użytków zielonych w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk, itd.". - Zarząd zapoznał się z
pismem, odpowiedź postanowiono wysłać wnioskodawcy.
 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz opinia Izby do
projektu.- Zarząd zapoznał się z projektem, zaopiniował go negatywnie, swoja opinie przesłał do
KRIR.
 Poselski projekt ustawy o Polskim Instytucie Żywności. - Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału
rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek
winorośli oraz oznaczania partii tego materiału.- Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Pismo w sprawie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz zaproszenie na posiedzenie komisji
ds. nowelizacji ustawy o izbach rolniczych w dniu 21.03.2017r. - Zarząd zapoznał się z pismem, na
posiedzenie Komisji został oddelegowany Pan Jan Heichel - prezes W-MIR
 Zaproszenie na posiedzenie grupy roboczej „ Wieprzowina” w dn. 27 i 28 marca 2107.- Zgodnie z
wcześniej podjęta uchwałę na posiedzenie grupy roboczej został oddelegowany Pan Jerzy Salitraprzedstawiciel W-MIR do Copa Cogeca.
 Broszura Copa Cogeca- stanowisko w sprawie poprawy dostępu do nawozów mineralnych. Zarząd zapoznał się.
Ad 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd W-MIR spotkał się z panią Agnieszka Bielawską z
Expo Mazury oraz z Panem Pawłem Jaskółowskim, którzy odpowiadali za Wystawę od strony Expo
Mazury oraz z panem Jarosławem Sarnowskim- Dyrektorem Departamentu Obszarów Wiejskich i
Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.. Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR podziękował gościom
za przygotowanie targów. Podsumował także, ze impreza była duża, gdyż uczestniczyło w niej ponad 42
tys. osób. Następnie głos zabrała pani Agnieszka Bielawska, która podziękowała każdemu z osobna.
Dodała, że to było masowe przedsięwzięcie i wystawcy są bardzo zadowoleni. Według Pani Agnieszki
Bielawskiej zabrakło wystawców dla małych i średnich gospodarstw i jest to temat do dyskusji. Poprosiła o
uwagi i sugestie dotyczące ewentualnej organizacji Targów w roku przyszłym. Pan Romuald TańskiWiceprezes W-MIR powiedział, że Wystawa ma sens przy organizacji targów maszyn, gdyż jedni drugim
są potrzebni. Pan Romuald Tański dodał, ze jest za tym, aby wystawę łączyć z targami a nie realizować
przedsięwzięcia oddzielnie. Pani Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR dodała także, ze według
informacji od rolników z powiatu ostródzkiego było za mało ofert dla małych i średnich gospodarstw oraz
ejj zdaniem należy w dalszym ciągu łączyć wystawę z targami maszyn. Pani Jolanta Mackiewicz- Z-ca
Dyrektora Biura dodała, ze chodzi przede wszystkim o urozmaicenie oferty. Pan Paweł Jaskółowski
powiedział, że wystawca nie bierze małych maszyn na targi, ale posiada też taką ofertę. W dalszej części
dyskusji stwierdzono, ze należy dążyć do organizacji wystawy krajowej są ku temu możliwości. Pan
Jarosław Sarnowski dodał, ze samorząd województwa włączy się w organizację wystawy i być może w
przyszłym roku będzie możliwość skorzystania z KSWO na organizację wystawy. Pan Jan Heichel
powiedział,że nic tez nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć wniosek do KSOW krajowego.
Ad 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Podjęto uchwałę w sprawie złożenia propozycji operacji Autochodzik – nowy poziom edukacji

komunikacyjnej dla rozwoju przedszkoli wiejskich do realizacji w Planie Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, postanowiono podpisać list intencyjny z Wojewódzkim



























Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie w sprawie złożenia wniosku do KSOW na realizację
operacji .
Podjęto
uchwałę w sprawie zwrotów kosztu podróży Panu Romualdowi Tańskiemu –
Wiceprezesowi W-MIR do Olsztyna w dniu 23.02.2017, w celu podpisania wniosków na wybór
operacji w ramach KSOW 2014-2020.
Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia kondolencji w Dzienniku Elbląskim dla
Pani Urszuli Gajewskiej – Członka Rady Powiatowej W-MRI w powiecie elbląskim z powodu
śmierci męża w kwocie 55,35 zł brutto.
ARiMR - Odpowiedź na pismo l.dz.140/01/2017-ARR w sprawie rozliczenia nieoprocentowanej
pożyczki dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych
należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. - Zarząd zapoznał się z pismem,
postanowiono kopię wraz z protokołem przesłać Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa - do wiadomości pismo przypominające
o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający
zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Opinia Pani Kamili Warcaby w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - Odpowiedź na pismo do Regionalnych
Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku w sprawie udzielenia
informacji na temat pogłowia łosia.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Nadleśnictwo Srokowo - Zaproszenie na spotkanie w sprawie inwentaryzacji zwierzyny w dniu
02.03.2017 r. godz. 12:00 w Srokowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku - prezentacje omawiane na naradzie
łowieckiej w RDLP w Gdańsku w dniu 24.02.2017. - Zarząd zapoznał się.
Pani Ewelina Filipiak - Zaproszenie na konferencję "Projekt Biznes" w dniu 08.03.2017 r. godz.
10:00 w Ostródzie.- Zarząd W-MIR podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda TańskiegoWiceprezesa W-MIR.
Koło Łowieckie "HUBERT" - Pismo uzupełniające informacje dot. opinii w sprawie przedłużenia
dzierżawy obwodu łowieckiego nr 351 w powiecie nowomiejskim.- Zarząd zapoznał się
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie - Pismo z prośba o opinię w spr.
ponownego wydzierżawienia Kołom Łowieckim obwodów łowieckich. - Zarząd zapoznał się z
pismem, po dokonaniu rozeznania opinia zostanie sporządzona.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Materiały na posiedzenie Prezydium Rady Społecznej
w dniu 23 lutego 2017 roku. - Zarząd zapoznał się z pismem.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Zawiadomienie i materiały na posiedzenie Rady Społecznej
na dzień 08.03.2017 roku. - Zarząd zapoznał się z pismem.
ANR OT Olsztyn Filia w Suwałkach - Sprostowanie omyłki w ogłoszeniu o przetargu
ograniczonym na dzierżawę nieruchomości obręb Staświny gmina Miłki. Zmiana zapisu z umową
dzierżawy zostanie przedłużona do 30.09.2027. - Zarząd zapoznał się z pismem.
ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Informacje o działalności Oddziału Terenowego ANR
w Olsztynie na koniec VI kwartału 2016. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Prośba o rozpowszechnienie informacji na
temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach wdrażanego przez Agencję
Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pan Dariusz Babojć - Pismo z prośbą o zajęcie stanowiska oraz interwencję, dotyczącą wsparcia


























odbudowy wieży widokowej w Rezerwacie Przyrody Jezioro Drużno zniszczonej przez
podpalenie. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - oferta dla Członków W-M ROT
współpracy z Miesięcznikiem "Poznaj Świat". - Zarząd zapoznał się z ofertą.
Lubelski Klaster Przedsiębiorstw - Zaproszenie na międzynarodową konferencję partnerów
projektu CLUSTERS3 w dn. 7 marca w Lublinie oraz stoisko LKP na targach budowlanych
LUBDOM 2017 w dniach 24-26 marca w Lublinie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegowano nikogo..
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - Zaproszenie na seminarium
"Specjalizacja oferty turystyki wiejskiej" podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych we
Wrocławiu w dniu 24.02.2017 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podroży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR
za udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska w dniu 01.03.2017
godz. 12:00 w Warszawie.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na konferencję "Nowe
Technologie w uprawie zbóż i rzepaku" w dniu 02.03.2017 godz. 10:00 w Olsztynie. - Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo..
Podjęto uchwalę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR
za udział w samorządowych obchodach dnia sołtysa w dniu 03.03.2017 w Ostródzie.
Starosta Ostródzki - Powołanie Pani Zofii Stankiewicz w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Ostródzie oraz zaproszenie na inauguracyjne posiedzenia Rady w dniu 03.03.2017 godz. 10:00
w Ostródzie.- Zarząd zapoznał się.
ARiMR - Zaproszenie na szkolenie z zakresu obsługi Portalu Ogłoszeń ARiMR w dniu 8.08.2017 r.
godz. 10:00-14:00 w Warszawie. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu na szkolenie Pana Piotra
Miecznikowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na XIII DNI PRZEDSIĘBIORCY
ROLNEGO konferencja: "Decyzje innowacyjnych rolników w obecnych warunkach rynkowych"
w dniach 08-09.03.2017 - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo..
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - informacja nt. XIII Dni Przedsiębiorcy Rolnego
8-9 marca 2017r. w IOR Poznań organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział
w Poznaniu.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - zaproszenie na XX/1/2017 posiedzenie Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w dn.
09.03.2017 godz. 11:00 w Elblągu - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, na posiedzenie został
oddelegowany Pan Roman Puchalski- Przewodniczący Rady powiatowej W-MIR w powiecie
elbląskim.
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach - Zaproszenie na XXIII Międzynarodowe Targi Techniki
Rolniczej Agrotech w dniach 17-19.03.2017 r. w Kielcach.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,
nie oddelegowano nikogo. Zgodnie z wcześniejszą uchwałą Zarządu zostanie zorganizowany
wyjazd dla rolników z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
Hodowla Soi AgroYoumis Polska Sp. z o.o. - Zaproszenie na "Dzień Świni" w dniu 21.03.2017 r.
w Tarnowie Podgórnym. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo..
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na VIII Wiosenne Targi Ogrodnicze
w dniach 22-23.04.2017 w Starym Polu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano
nikogo..

 Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych - Zaproszenie na XVI Wystawę Rolniczą


















ZIELONE AGRO SHOW 2017 27-28 maja 2017r., teren Moto Park Ułęż, woj. lubelskie. - Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo..
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Zaproszenie na VII Międzynarodową Konferencję Naukową "
Rolnictwo na obszarach zurbanizowanych - poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych." w dniach
29-20.06.2017 w Krakowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo..
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową THE
46TH ANNUAL MEETING OF EUROPEAN SOCIETY FOR NEW METHODS IN
AGRICULTURAL RESEARCH (ESNA) w Krakowie i Wieliczce w dniach 29 sierpnia
-1 września 2017. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo..
W-MODR – informacja o organizowanym seminarium pt. „Ekonomia społeczna na obszarach
wiejskich” w dniu 23 marca 2017 r.- Informacje o organizowanym seminarium postanowiono
przesłać osobom oddelegowanym w składy Powiatowych Rad Rynku pracy.
Burmistrz Biskupca- zaproszenie na II gale Sportu, które odbędzie się dnia 17.03.2017 r.- Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Pana Jana Heichela- prezesa W-MIR.
Roman Nabereżny- pismo skierowane do wójta Bartoszyc w sprawie ponownego wydzierżawienia
działki nr 364/19.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Podjęto uchwałę w sprawie druku artykułu w „Pulsie Regionu” i przeznaczeniu na ten cel kwoty
900 zł netto
Pan Mirosław Borowski powiedział o planowanej budowie Ośrodka Badawczego - Fermy Trzody
Chlewnej w miejscowości Imionki, która budzi wiele zastrzeżeń wśród okolicznych mieszkańców i
rolników.
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 462/2017, zmiana dotyczy kosztów przeznaczonych
na druk zaproszeń, loga i banery na Wystawę, Koszty całkowite wyniosły 4718, 28 zł,w uchwale nr
462/2017 przeznaczono na ten cel 4000 zł brutto.
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 464/2017, transport owiec i kóz na Wystawę
wyniósł 1590, 03 zł, a nie jak we wcześniejszej uchwale 1400 zł.
Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy
Zwierząt Hodowlanych w kwocie 131 866, 83 zł brutto, z czego koszt Izby Rolniczej wyniósł 112
037, 13, pozostałe koszty 19829,70 zł (dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie
kosztów czempionów i wiceczempionów, współorganizacja imprezy mazury Power, współudział
zakupu logotypów przez Związki Hodowców Zierząt) oraz w sprawie złożenia wniosku do

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uzyskania dotacji przedmiotowej,
 Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR na Agro na obcasach w
dniu 09.03.2017 r. w Olsztynie.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
gołdapskim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
szczycieńskim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim.
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
bartoszyckim

 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie


















węgorzewskim
współorganizacji konferencji ,,Projekt: biznes” skierowanej do rolniczek z powiatu ostródzkiego.
w dniu 8 marca 2017r. W Ostródzie. I współorganizacji konkursu wiedzy rolniczej dla sołtysek z
powiatu ostródzkiego, który odbędzie się podczas konferencji „Projekt: biznes” i zakup nagród dla
laureatów tego konkursu w kwocie 1600 zł i oddelegowania Pana Romualda TańskiegoWiceprezesa W-MIR na konferencję "Projekt Biznes" w dniu 08.03.2017 r. godz. 10:00 w
Ostródzie.
organizacji wyjazdu na Agrotech 2017 do Kielc w dniach 17-18 marca 2017 r.
złożenia propozycji operacji Autochodzik – nowy poziom edukacji komunikacyjnej dla rozwoju
przedszkoli wiejskich do realizacji w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
zwrotów kosztu podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR do Olsztyna w dniu
23.02.2017, w celu podpisania wniosków na wybór operacji w ramach KSOW 2014-2020.
pokrycia kosztów druku kondolencji w Dzienniku Elbląskim dla Pani Urszuli Gajewskiej – Członka
Rady Powiatowej W-MIR powiecie elbląskim z powodu śmierci męża w kwocie 55,35 zł brutto.
zwrotu kosztów podroży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu z
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska w dniu 01.03.2017 godz. 12:00 w Warszawie.
zwrotu kosztów podróży panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w samorządowych
obchodach dnia sołtysa w dniu 03.03.2017 w Ostródzie.
oddelegowania na szkolenie z zakresu obsługi Portalu Ogłoszeń ARiMR w dniu 8.08.2017 r. godz.
10:00-14:00 w Warszawie Pana Piotra Miecznikowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie nidzickim.
druku artykułu w „ Pulsie Regionu” i przeznaczeniu na ten cel kwoty 900 zł netto
zmiany uchwały nr 462/2017, zmiana dotyczy kosztów przeznaczonych na druk zaproszeń, loga i
banery na Wystawę, Koszty całkowite wyniosły 4718, 28 zł,w uchwale nr 462/2017 przeznaczono
na ten cel 4000 zł brutto.
zmiany uchwały nr 464/2017, transport owiec i kóz na Wystawę wyniósł 1590, 03 zł, a nie jak we
wcześniejszej uchwale 1400 zł.
pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w kwocie
131 866, 83 zł brutto, z czego koszt Izby Rolniczej wyniósł 112 037, 13, pozostałe koszty 19829,70
zł (dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pokrycie kosztów czempionów i
wiceczempionów, współorganizacja imprezy Mazury Power, współudział zakupu logotypów przez
Związki Hodowców Zwierząt) oraz w sprawie złożenia wniosku do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi w sprawie uzyskania dotacji przedmiotowej,
 oddelegowania Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR na Agro na obcasach w dniu 09.03.2017 r.
w Olsztynie.

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

