Protokół nr 6/2018
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 25 maja 2018 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 do KRIR, Przewodniczący Rad Powiatowych i Komisji zgodnie z listą
obecności sporządzoną na posiedzeniu oraz Jolanta Mackiewicz – Dyrektor biura. W posiedzeniu
uczestniczyli także zaproszeni goście: Zbigniew Nadrowski – Z-ca Dyrektora KOWR OR w Olsztynie,
Marcin Kazimierczuk - Z-ca Dyrektora ARiMR, Patryk Kaczyński – Główny Specjalista ds. łowiectwa
i polowań RDLP w Olsztynie, Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP, Paweł Zabielski – OZE Projekt, Dariusz
Lewandowski – GlobalMalt Polska Sp. z o.o.
Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1030
i trwało do godz. 1720.
Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Informacja dotycząca płatności bezpośrednich i aktualnego stanu obsługi wniosków obszarowych
i realizacji płatności.
2. Informacja na temat bieżącej pracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
3. Informacja na temat działań podejmowanych przez Lasy Państwowe, w związku z wejściem w dn.
01.04.2018 r. ustawy „Prawo Łowieckie”
4. Odnawialne źródła energii – fotowoltaika.
5. Sprawy bieżące.
Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad głos zabrał Poseł Jerzy Małecki, który poinformował, że
Rząd szykuje już zmiany w ustawie prawo łowieckie w zakresie odszkodowań za szkody wyrządzone
przez dzikie zwierzęta oraz w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego w szczególności, w zakresie
zezwolenia na sprzedaż ziemi do 0,5 ha lub nawet do 2 ha a nie jak jest dotychczas do 0,3 ha. Poseł odniósł
się również do dyskusji na temat planowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt i zapowiedział, że
Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą walczyć o niewprowadzanie zakazu uboju rytualnego
oraz hodowli zwierząt futerkowych.
Pan Roman Puchalski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego zapytał
dlaczego rolnicy płacą takie same stawki ubezpieczenia KRUS, a otrzymują różne świadczenia z tytułu
rent i emerytur?
Pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP odpowiedział, że nie wie dlaczego tak jest.
Pan Ryszard Wołkoński – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR z powiatu giżyckiego wyraził
zdanie, że należy uprościć procedury sprzedaży rolnikom gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa i zezwolić, aby zgody na zakup ziemi do 5 ha przez rolników były wydawane w Oddziałach
Regionalnych KOWR.
Pan Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP przyjął sugestię.
Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR zauważył, że również w obrocie prywatnym powinno się uregulować
kwestię sprzedaży małych działek. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza od wejścia w życie ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego w dniu 1.04.2016 r. wydała ponad 1000 oświadczeń o rękojmi należytego
prowadzenia gospodarstwa rolnego w większości na zakup działek do 5 ha.
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Ad 1. W pierwszym punkcie posiedzenia głos zabrał pan Marcin Kazimierczuk - Z-ca dyrektora Oddziału
Regionalnego ARiMR w Olsztynie. Przedstawił on uczestnikom posiedzenia stan realizacji zadań ARiMR
w roku bieżącym. Poinformował, że w związku z wystąpieniem na początku roku przymrozków oraz
obowiązkiem wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie za pomocą aplikacji e-wniosek został
wydłużony termin składania wniosków do 15 czerwca br. Pan Marcin Kazimierczuk stwierdził, że
aplikacja e-wniosek okazała się dużym sukcesem ponieważ do 15 maja 2018 r. przed ogłoszeniem
wydłużenia terminu złożono w Polsce 91%, a w województwie warmińsko-mazurskim 83% wniosków w
wersji elektronicznej (włączając oświadczenia w wersji papierowej wprowadzane do systemu przez
ARiMR na podstawie zeszłego roku). Poinformował, że w tym roku wzorem lat ubiegłych kontynuowane
będzie zaliczkowanie do 70%. Odpowiadając na sugestie zebranych osób, że zaliczki powinny być
wypłacane w wysokości 70%, a nie do 70%, ponieważ często wypłacanych jest w takim systemie zaledwie
5-20% oraz że wielokrotnie wysokość zaliczek nie pokrywa się z późniejszą wysokością świadczenia, pan
Kazimierczuk podkreślił, że nie jest to możliwe ponieważ przy ostatecznym rozliczaniu dopłat zawsze
wychodzą rozbieżności w naliczeniach. Następnie pan Kazimierczuk poinformował, że do 25 czerwca
wnioski o dopłaty do materiału siewnego z programu krajowego należy składać do biur powiatowych
ARiMR, następnie do 30 września Rada Ministrów ustali w drodze zarządzenia wysokość stawek i do
grudnia br. zostaną wydane decyzje o przyznaniu płatności. Nabór wniosków na restrukturyzację małych
gospodarstw rozpocznie się 18 czerwca i potrwa do 17 lipca 2018 r. W dniu 11 maja 2018 r. weszło
w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy
finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na
rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w myśl którego:
 pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” będzie dostępna także dla rolników i ich małżonków
ubezpieczonych w KRUS na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie
przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).
Umożliwi to restrukturyzację również małych gospodarstw, położonych na gorszej ziemi (obejmujących
obszar użytków rolnych równy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego). Dodatkowo zaproponowano
skrócenie okresu podlegania temu ubezpieczeniu z 24 miesięcy do co najmniej 2 miesięcy
poprzedzających miesiąc składania wniosku o przyznanie pomocy.
 skróceniu ma ulec też okres nieprowadzenia innej działalności gospodarczej - z co najmniej 24 do 12
miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku o przyznanie pomocy. Warunek ten ma być
spełniony, jeśli wnioskodawca w okresie tych 12 miesięcy nie był wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 rozpoczęcie realizacji biznesplanu ma następować już po 6, a nie 9 miesiącach od dnia doręczenia
decyzji.
Jak podkreślił pan Marcin Kazimierczuk ARiMR dąży do większego zaakcentowania autoryzacji
płatności, w celu zabezpieczenia środków z Unii Europejskiej na kolejne lata.
Pan Robert Nowacki - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR z powiatu giżyckiego zauważył, że
dopiero w maju widać skutki wymrożeń koniczyny i lucerny. Pan Nowacki, w związku z tym zadał
pytanie, czy rolnicy mogą liczyć na pomoc z tego tytułu?
Pan Marcin Kazimierczuk odpowiedział, że najważniejszym dowodem szkody jest jej pisemne
zgłoszenie do urzędu gminy oraz protokół szacowania oraz zapewnił, że zgłosi ten problem.
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Pani Zofia Stankiewicz - Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ostródzkiego chciała się
dowiedzieć czy rolnicy, którzy zakupili materiał siewny zbóż jesiennych w zeszłym roku, ale nie mogli ich
zasiać jako oziminy ze względu na przymrozki, będą mogli jeszcze wykorzystać to ziarno
i przedstawić fakturę za 2017 r.
Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR przekazał, że problem ten został zgłoszony i ma być omówiony na
posiedzeniu KRIR. Poinformował, że być może zostanie to rozwiązane doraźną abolicją, na uznanie faktur
sprzed 2 lat i zgodą na wykorzystanie zakupionego materiału siewnego.
Pan Roman Puchalski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego zapytał co
się stanie z wnioskami, które są składane puste lub z niekompletnymi danymi.
Pan Marcin Kazimierczuk odpowiedział, że pracownicy ARiMR sprawdzają na bieżąco wpływające
wnioski i w przypadku wycofanych dzwonią do rolników, aby się upewnić czy nie zostały one wycofane
przypadkowo. Podkreślił jednak, że rolnicy również powinni się upewnić, czy ich wniosek na pewno został
złożony poprawnie logując się na swoje konto lub udając się do doradcy, czy też biura powiatowego
ARiMR.
Pan Piotr Miecznikowski – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR z powiatu nidzickiego zwrócił
uwagę na bardzo słabe zabezpieczenie dostępu do aplikacji e-wniosek, ponieważ do zalogowania się
wystarczy podać numer gospodarstwa, numer konta i wysokość ostatniej płatności, w związku z czym
bardzo łatwo może się ktoś włamać na nasze konto.
Pan Marcin Kazimierczuk podkreślił, że prace nad programem nadal trwają i ten rok najlepiej pokaże
nad czym jeszcze należy pracować.
Ad 2. W kolejnym punkcie głos zabrał Zbigniew Nadrowski - Z-ca Dyrektora KOWR OR w Olsztynie,
który przedstawił informacje dotyczące bieżącej pracy KOWR. Obecnie w Zasobie Własności Rolnej
Skarbu Państwa znajduje się 137 tys. ha gruntów, z czego 115 tys. ha jest wydzierżawionych. Na rok 2018
KOWR planuje przeznaczyć do sprzedaży ok. 650 ha, do końca kwietnia br. zostało wykonane 13,5 %
planu, czyli sprzedano 88 ha. Ogłoszono 207 przetargów na dzierżawę ponad 1100 ha gruntów, z czego
155 przetargów, na powierzchnię łącznie 1050 ha, rozpatrzono pozytywnie. Cena gruntów rolnych
pochodzących z Zasobu wynosi średnio 30,5 tys./ha, natomiast gruntów nierolnych 18,5 tys./ha. Pan
Nadrowski poinformował, że na indywidualne prośby rolników oraz sygnały otrzymane z WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej istnieje możliwość zmiany trybu przetargów na dzierżawę. Do KOWR docierają
sygnały, że spora część gruntów, które są w wieczystym użytkowaniu Państwowej Akademii Nauk jest
poddzierżawiana.
Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR wyjaśnił, że PAN planuje wydzierżawić łącznie 900 ha, w których
skład wchodzi 300 ha, na których dzierżawę jest zainteresowanie wśród rolników. Warmińsko-Mazurska
Izba Rolnicza organizowała spotkania, na których planowano negocjować podział tych 300 ha na mniejsze
działki i wydzierżawienie ich rolnikom, jednak przedstawiciele PAN nie pojawili się na nich.
Pan Józef Pich – Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu bartoszyckiego chciał się
dowiedzieć, czy jeśli rolnik wydzierżawi grunty z ZWRSP, których np. 30% jest zakrzewione po
poprzednim dzierżawcy, to KOWR pomaga w odchwaszczeniu i odkrzewieniu tych gruntów. Był
zainteresowany również, dlaczego umowy dzierżawy są przedłużane np. na 9 lat i 7 miesięcy, skoro do
zwolnienia z podatku rolnego wymaga się 10 lat dzierżawy.
Pan Zbigniew Nadrowski odpowiedział, że jeśli przed podpisaniem umowy o dzierżawę nie zostało
zawarte porozumienie z KOWR w tej kwestii, to rolnik musi to zrobić we własnym zakresie. Wytłumaczył,
że pierwsze umowy dzierżawy zawierane z KOWR są na 10 lat, a potem mogą być przedłużane na krótszy
okres czasu, ponieważ zwolnienie z podatku jest jednorazowe.
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Ad 3. W trzecim punkcie porządku obrad głos zabrał pan Patryk Kaczyński – Główny Specjalista ds.
łowiectwa i polowań RDLP w Olsztynie, który omówił temat: „Informacja na temat działań
podejmowanych przez Lasy Państwowe, w związku z wejściem w dn. 01.04.2018 r. ustawy „Prawo
Łowieckie”. Poinformował on zebranych, że w maju ruszyły pilotażowe szkolenia dla sołtysów
i przedstawicieli urzędów gmin dotyczące szacowania szkód łowieckich. Szkolenia będą odbywać się
w systemie dwudniowym, po 7 godzin dziennie, w większości w ośrodkach szkoleniowych Lasów
Państwowych. Lasy państwowe pokrywają koszty związane z miejscami szkoleń, wykładowcami oraz
materiałami szkoleniowymi, natomiast dojazd na miejsce i zakwaterowanie sołtysi będą pokrywać we
własnym zakresie, w związku z czym dotychczasowa frekwencja na szkoleniach była niska. Przewidziane
są również szkolenia e-learningowe oraz udostępnienie w formie elektronicznej podręczników i nagrań ze
szkoleń, na stronie internetowej Lasów Państwowych. O terminach szkoleń będą informować
Marszałkowie Województw, zostanie również uruchomiona specjalna strona internetowa z wszystkimi
informacjami dotyczącymi nowych zasad szacowania szkód łowieckich. Organizowane są również
spotkania w Nadleśnictwach z przedstawicielami gmin i innych podmiotów rolniczych na temat procedur
administracyjnych szacowania szkód. Pojawiają się pierwsze trudności ze stosowaniem nowej ustawy
prawo łowieckie, w szczególności z krótkim terminem na poinformowanie członków komisji szacującej
(3 dni). Pan Patryk Kaczyński wyraził nadzieję, że zostaną wprowadzone zmiany tej ustawy i sołtysi
zostaną wyeliminowani z procedury szacowania, gdyż część nie ma dostatecznej znajomości tematu szkód
łowieckich, ponieważ nie są rolnikami, natomiast pozostała cześć, która posiada ziemie uprawiane
rolniczo, może nie chcieć wchodzić w konflikt z rolnikami ze swojego sołectwa, obiektywnie szacując
szkody.
Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR poinformował, że pomysłem Ministra Ochrony Środowiska wraz
z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacowanie szkód łowieckich w pierwszym etapie powinni
prowadzić pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Pan Jan Heichel chciał się dowiedzieć czy
w związku ze zmianą ustawy prawo łowieckie, przedstawiciele Izby Rolniczej, którzy mają brać udział
w szacowaniu odwoławczym muszą zostać na nowo przeszkoleni, czy wystarczą im szkolenia, które odbyli
do tej pory oraz jak zostanie rozwiązana kwestia zawiadamiania o szacowaniach, w związku z RODO.
Pan Patryk Kaczyński odpowiedział, że ustawa nie przewiduje obowiązku szkolenia osób
uczestniczących w szacowaniu, a jedynie nakłada obowiązek udziału osób uprawnionych do szacowań,
natomiast uprawnionymi do szacowań są wymienieni w ustawie sołtysi i przedstawiciele gmin, a co za tym
idzie można się doszkalać, ale nie ma obowiązku. Jeśli zaś chodzi o RODO Pan Kaczyński zauważył, że
jeśli udostępnianie danych będzie wyłącznie na potrzeby tego konkretnego celu, to nie powinno być
problemów z ochroną danych osobowych, najważniejsze jest teraz jedynie usprawnienie kontaktu
pomiędzy Lasami Państwowymi a Izbami Rolniczymi. Być może Nadleśnictwa każdorazowo będą się
zgłaszać z prośbą o podanie przedstawiciela do szacowań lub wspólnie opracuje się jakiś system
komunikacji, nienaruszający RODO.
Pani Jolanta Mackiewicz – Dyrektor biura W-MIR poinformowała, że do wszystkich Członków Rad
Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zostaną wysłane do podpisu oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych z klauzulą zawierającą informacje komu
i w jakim celu owe dane będą udostępniane.
Pan Patryk Kaczyński wyjaśnił, że w przypadku niezgodzenia się z szacowaniem, każda ze stron może
się odwołać, składa się wniosek o opinię Izby Rolniczej, powiadamia się członków komisji i kolejne
szacowanie odbywa się również na polu. Z tym, że ani rolnik, ani przedstawiciele Koła Łowieckiego czy
też Izby nie mają obowiązku stawienia się na szacowaniu, co oznacza, że w przypadku ich nieobecności
sołtys lub przedstawiciel gminy i tak przeprowadza szacowanie. W przypadku, gdyby szkoda wystąpiła na
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polu sołtysa, może on wystąpić z wnioskiem o wskazanie jako zastępcy do szacowania, sołtysa z innej
gminy.
Pan Krzysztof Kazaniecki – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR z powiatu gołdapskiego zapytał
o przypadek, gdy rolnik nie zgadza się z szacowaniem odwoławczym i nie zgadza się na podpisanie
protokołu.
Pan Patryk Kaczyński odpowiedział, że powinien albo podpisać protokół mimo wszystko, jako dowód,
że brał udział w szacowaniu, a następnie się od niego odwołać lub też nie podpisywać, ale poprosić, aby
w protokole zapisać stosowną informację, że odmówił podpisania protokołu, ponieważ nie zgadza się
z przeprowadzonym szacowaniem.
Ad.4. W dalszej części głos zabrał pan Paweł Zabielski z OZE Projekt, który przedstawił ofertę na
instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych. Omówił temat odnawialnych źródeł energii i korzyści
związanych z wytwarzaniem prądu na użytek własny. Poinformował zebranych o możliwości zmniejszenia
rachunków za prąd nawet do 90% dzięki zainstalowaniu paneli solarnych w gospodarstwie. Następnie
rozdał materiały informacyjne i zachęcił do bezpośredniego kontaktu.
Następnie głos zabrał pan Dariusz Lewandowski z GlobalMalt Polska Sp. z o.o., który przedstawił
ofertę słodowni, dotyczącą uprawy i odbioru jęczmienia browarnego, jako alternatywę dla upraw zbóż
paszowych. Poinformował, że firma GlobalMalt zajmuje się również skupem pszenicy paszowej na słód,
spełniającej wymóg zawartości do 11,5% białka. Następnie pan Dariusz Lewandowski rozdał broszury
informacyjne i zachęcił do bezpośredniego kontaktu.
W dalszej części pani Jolanta Mackiewicz Dyrektor - Biura W-MIR poinformowała zgromadzonych o:
 podpisaniu umowy ramowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na realizację operacji pn. "Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu
partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - wyjazd studyjny”. Wyjazd
zaplanowany jest na miesiąc październik.
 podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na realizację operacji pn. "Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich".
Realizacja projektu będzie obejmowała konferencję oraz przegląd zespołów ludowych w formie
konkursu pod tytułem „Festiwal kultur” i odbędzie się w terminie 2-3 lipca 2018 r.
 spełnieniu kryteriów wyboru oraz wybraniu do realizacji projektu operacji pn. "Tradycja i rozwój"
w ramach Planu Operacji Instytucji Zarządzającej j Jednostki Centralnej KSOW na lata
2018-2019 r. Uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu odbędzie się w dniu 29.05.2018
roku w Warszawie. Realizacja projektu będzie obejmowała konferencję oraz konkurs kulinarny
„Skarby Europy zaklęte w szkle” zorganizowane wraz z Izbami Rolniczymi województw:
mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i odbędzie się w terminie 11-12 października 2018 r.
Pan Mirosław Borowski – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił komunikat prasowy:
„Stanowisko polskich rolników reprezentowanych przez Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie
projektu budżetu WPR na lata 2021-2027 (w świetle Komunikatu Komisji Europejskiej z 2 maja 2018
roku)”.
Ad.5. W ostatnim punkcie Zarząd przeszedł do omówienia spraw bieżących:
Zapoznano się ze Sprawozdaniem finansowym W-MIR za 2017 r.
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Następnie omówiono organizację X Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w dniach 11-12.06.2018 roku w Mikołajkach.
Zarząd Zapoznał się również odpowiedzią z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo
W-MIR Ldz.1185/03/2018-RR w sprawie stanowiska IX Walnego Zgromadzenia W-MIR. Postawiono
przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
W dalszej części zapoznano się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych:
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji
Zarządu W-MIR na zakup nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony
Środowiska i BHP w Rolnictwie w powiecie braniewskim, która odbędzie się w dniu 28.05.2018 r.
w Braniewie.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji
Zarządu W-MIR
na zakup nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony
Środowiska i BHP w Rolnictwie w powiecie elbląskim, która odbędzie się w dniu 30.05.2018 r.
w Elblągu.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim wnioskuje do Zarządu W-MIR
o przeznaczenie 200 zł (dwieście złotych 00/100) ze środków Zarządu W-MIR na nagrody
w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.
Olimpiada organizowana jest przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Giżycku.
Uczestnikami będą młodzi rolnicy z powiatu giżyckiego, jest to również forma aktywnego
doradztwa i podnoszenia wiedzy rolniczej wśród młodych rolników.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim wnioskuje do Zarządu W-MIR o przeznaczenie
200 zł (dwieście złotych 00/100) ze środków Zarządu W-MIR na nagrody w Powiatowej
Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Olimpiada
organizowana jest przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Giżycku. Uczestnikami będą
młodzi rolnicy z powiatu giżyckiego, jest to również forma aktywnego doradztwa i podnoszenia
wiedzy rolniczej wśród młodych rolników
 Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie ełckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków będących w dyspozycji Zarządu kwoty nie przekraczającej 200 zł
(dwieście złotych) na nagrody w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie organizowanej przez W-MODR w Olsztynie PZDR w Ełku.
 Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie gołdapskim zwraca się z prośbą do Zarządu W MIR
o wydatkowanie ze środków będących w dyspozycji Zarządu kwoty nie przekraczającej 200 zł
(dwieście złotych) na nagrody w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie organizowanej przez W-MODR w Olsztynie PZDR w Gołdapi.
 Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie oleckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków będących w dyspozycji Zarządu kwoty nie przekraczającej 200 zł
(dwieście złotych) na nagrody w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie organizowanej przez W-MODR w Olsztynie PZDR w Olecku.
W odpowiedzi na powyższe wnioski Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie współorganizacji
eliminacji powiatowych Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy w Rolnictwie i przeznaczenia na ten cel kwoty po 200 zł brutto dla każdego
powiatu.
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 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady
Powiatowej na zakup nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie w powiecie braniewskim, która odbędzie się w dniu 28.05.2018 r.
w Braniewie.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady
Powiatowej na zakup nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska
i BHP w Rolnictwie w powiecie elbląskim, która odbędzie się w dniu 30.05.2018r w Elblągu.
W odpowiedzi na powyższe wnioski Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania
środków Rad Powiatowych W-MIR w powiatach braniewskim i elbląskim.
 Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 350 zł (trzysta pięćdziesiąt
złotych) na organizację (wynajem sali + serwis kawowy) wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych
W-MIR z powiatów: piskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, ełckiego, oleckiego i gołdapskiego,
które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2018 r., w restauracji Złoty Spichlerz Rydzewo
ul. Mazurska 83, 11-513 Miłki o godz. 10:30.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 350 zł (trzysta pięćdziesiąt
00/100) na organizację (wynajem Sali + serwis kawowy) wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych
W-MIR z powiatów: węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, ełckiego, oleckiego i gołdapskiego,
które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2018 r., w restauracji Złoty Spichlerz Rydzewo ul. Mazurska
83, 11-513 Miłki o godz. 10:30.
 Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 350 zł (trzysta pięćdziesiąt
złotych) na organizację (wynajem sali + serwis kawowy) wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych
W-MIR z powiatów: giżyckiego, węgorzewskiego, piskiego, ełckiego, oleckiego i gołdapskiego,
które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2018 r., w restauracji Złoty Spichlerz Rydzewo ul. Mazurska
83, 11-513 Miłki o godz. 10:30.
 Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie ełckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 350 zł (trzysta pięćdziesiąt
złotych) za wynajem sali na wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów
giżyckiego, piskiego, ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, które odbędzie się w dniu 04 czerwca
2018 r. w Złotym Spichlerzu Rydzewo ul. Mazurska 83, 11-513 Miłki.
 Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie gołdapskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 350 zł (trzysta pięćdziesiąt
złotych) za wynajem sali na wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów
węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, które odbędzie się
w dniu 04 czerwca 2018 r. w Złotym Spichlerzu Rydzewo ul. Mazurska 83, 11-513 Miłki
 Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie oleckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR
o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 350 zł (trzysta pięćdziesiąt
złotych) za wynajem sali na wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów
węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, które odbędzie się w
dniu 04 czerwca 2018 r. w Złotym Spichlerzu Rydzewo ul. Mazurska 83, 11-513 Miłki
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W odpowiedzi na powyższe wnioski Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania
środków Rad Powiatowych W-MIR w powiatach piskim, węgorzewskim, giżyckim, ełckim,
gołdapskim i oleckim.
 Opinia prawna dotycząca krajowych i unijnych regulacji w zakresie biopaliw – Zarząd
zapoznał się. Kopię postanowiono przesłać rolnikowi panu Alfredowi Wencławskiemu oraz
Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Następnie Zarząd zapoznał się z zaproszeniami na planowane posiedzenia Rad Powiatowych:
 21.05.2018 r. – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim w Bartoszycach –
w posiedzeniu uczestniczył pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR..
 29.05.2018 r. - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w Mszanowie –
do udziału w posiedzeniu zgłoszono pana Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR.
 04.06.18 r. - wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR powiatów giżyckiego,
węgorzewskiego, piskiego, oleckiego, ełckiego i gołdapskiego w Rydzewie - do udziału
w posiedzeniu zgłoszono pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR.
Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pismo w sprawie zmiany terminu spotkania Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych na 7-8
czerwca br. - Zarząd zapoznał się, podjął uchwałę w sprawie oddelegowania pani Jolanty Mackiewicz
– Dyrektora biura W-MIR.
 Informacja o piknikach oraz deklaracja na realizację pikniku wieprzowego – Zarząd zapoznał się.
 Informacja o przekazaniu kaucji w związku z realizacją Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt
Hodowlanych z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego - Zarząd zapoznał się.
 pismo dotyczące prośby Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława
Sachajko - Zarząd W-MIR wystosował odpowiedź W-MIR L.dz.1916/05/2018-IRK.
 odpowiedź Prokuratury Krajowej na wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Posła Jarosława
Sachajko do odpowiedzialności karnej - Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie obniżenia wieku emerytalnego dla rolników – Zarząd
zapoznał się, kopię postawiono przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa dotycząca pomocy dla starszych osób w gospodarstwach oraz
przywrócenia kredytów z częściowa spłatą kapitału przez ARiMR na zakup użytków rolnych przez
młodych rolników - Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź MRiRW na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie okresu karencji przy
ubezpieczeniu upraw - Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź Ministerstwa Środowiska dotycząca wprowadzonych zmian w ustawie Prawo łowieckie Zarząd zapoznał się.
 Wniosek KRIR i odpowiedź MRiRW w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych w dobrej kulturze - Zarząd zapoznał się.
 Pismo w sprawie prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta postępowania
wyjaśniającego, czy wobec dostawców ziemniaków są stosowane praktyki nieuczciwego
wykorzystania przewagi konkurencyjnej z prośbą o wskazanie czy na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego występują nieuczciwe praktyki - Zarząd zapoznał się, postanowiono
umieścić na stronie internetowej.
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 Odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR w sprawie trudności z wypełnianiem wniosków za pomocą
aplikacji eWniosekPlus - Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź MRiRW na opinię KRIR do projektu obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem
środków ochrony roślin na lata 2018-2022 - Zarząd zapoznał się.
 Wnioski zgłoszone podczas XI posiedzenia KRIR dotyczące zwolnienia z obowiązku podpisywania
wniosku o tzw. „dopłaty do paliwa rolniczego” przez właścicieli gruntów oraz prośba skierowana do
ministra rolnictwa o uruchomienie preferencyjnych kredytów przeznaczonych na inwestycje
w gospodarstwach rolnych z oprocentowaniem max. 1% - Zarząd zapoznał się.
 Opinia KRIR do projektu o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Zarząd zapoznał się.
 Prośba o pomoc w organizacji wizyt w gospodarstwach rolnych podczas wizyty członków spółdzielni
rolniczej z Francji CAVAC w dniu 12.06.2018 roku – zaproponowano gospodarstwo rolne o profilu
produkcji zbóż oraz drobiu w miejscowości Szwarcenowo oraz gospodarstwo rolne w miejscowości
Brzydowo k/Świątek o profilu produkcji bydła mięsnego ras limousine i simental - Zarząd zapoznał
się.
 Zaproszenie obchody na przez rolników 100-lecia odzyskania niepodległości organizowane przez
MRiRW pt. „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom” w dniu 21.05.2018 roku w Warszawie –
w uroczystości uczestniczyli pan Jan Heichel -Prezes W-MIR oraz pani Jolanta Mackiewicz - Dyrektor
Biura W-MIR - Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży.
 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów - udzielenie opinii do 27 kwietnia 2018 r.
- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje
typu „Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności
gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - udzielnie opinii do 8 maja 2018 r. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt
oraz wzorów tej dokumentacji - przesłanie opinii i ewentualnych uwag do 4 czerwca br. - Zarząd
zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
Następnie Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęcie protokołu nr 4 z dnia 09.04.2018 r. oraz nr 5 z 24.04.2018 r.
 Poseł na Sejm RP Anna Wasilewska - odpowiedź na wystąpienie z interpelacją do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie afrykańskiego pomoru świń - Zarząd zapoznał się.
 Poseł na Sejm RP Urszula Pasławska - treść interpelacji skierowanych do Ministra Rolnictwa wraz
z odpowiedziami: w sprawie kolejnych przypadków dzików zarażonych ASF oraz w sprawie
uprawy roślin strączkowych na obszarach proekologicznych EFA - Zarząd zapoznał się.
 Poseł na Sejm Andrzej Maciejewski - Odpowiedź na interpelację poselską w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski - Zarząd
zapoznał się.
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 Poseł na Sejm Zbigniew Babalski – Prośba o przeanalizowanie sprawy rolnika z gminy Biskupiec
Pomorski celem stosownego rozpatrzenia i podjęcie działań oraz poinformowania o poczynionych
ustaleniach - Zarząd zapoznał się, postanowiono przygotować odpowiedź.
 Polska Akademia Nauk - Odpowiedź na pismo (1739/05/2018-KOWR) w sprawie unieważnienia
ogłoszonych przetargów praz PAN - Zarząd zapoznał się, postanowiono wystąpić do MRiRW
o zorganizowanie spotkania z kanclerzem PAN w tej sprawie.
 Lab-Mlek Sp. z o.o. - informacja o uruchomieniu procedury sprzedaży 1 udziału w kapitale
zakładowym LAB-MLEK-u, w związku z wnioskiem Spółdzielni Usług Technicznych
MLECZTECH w Olsztynie - Zarząd zapoznał się.
 Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Informacja o przekazaniu pisma WMIR
(Ldz.1533/04/2018-RR) według właściwości do Ministerstwa Środowiska - Zarząd zapoznał się.
 Ministerstwo Środowiska - Odpowiedź na zapytanie W-MIR (L.dz.1535/04/2018-RR) w sprawie
możliwości utworzenia prywatnego obwodu łowieckiego - Zarząd zapoznał się, kopię postawiono
przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Dolnośląska Izba Rolnicza - ulotka dotyczącą systemu odstraszania dzików - Zarząd zapoznał się.
 Starostwo Powiatowe w Nidzicy - prośba o opinię wniosku Zarządu Głównego Polskiego Związku
łowieckiego na wydzierżawienie obwodu łowieckiego nr 338 kołu łowieckiemu "Kamionka"
w Ostrowie Mazowieckiej - Zarząd zapoznał się, postanowiono przygotować opinię w tej sprawie.
 Urząd Miejski w Bisztynku – do wiadomości W-MIR - uwagi oraz wniosek o wprowadzenie zmian
do ustawy Prawo łowieckie - Zarząd zapoznał się.
 Nadleśnictwo Srokowo - Informacja o planowanych szkoleniach z zakresu szacowania szkód
łowieckich oraz prośba o podanie szacunkowej ilości osób delegowanych do odbycia szkoleń
z zakresu szacowania szkód łowieckich - Zarząd zapoznał się.
 Wielkopolska Izba Rolnicza - do wiadomości stanowisko Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie - Zarząd
zapoznał się.
 Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR - odpowiedź na pismo dot. weryfikacji
nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli metodą FOTO zrealizowanej w gm. Ostróda Zarząd zapoznał się.
 Rolnik z gminy Radomno - Prośba o interwencję w sprawie okresowego zalewania działek
nr 101/2, 96/2, 97/2, 99/3, 98/2 obręb Radomno nad rzeką Radomka - Zarząd zapoznał się.
Postanowiono przekazać pismo rolnika do Wód Polskich oraz wystąpić z prośbą o zbadanie
przyczyny zalewania i jej usunięcie.
 Polskie Towarzystwo Rolnicze - Pismo dotyczące przystąpienia do Ponadregionalnego
Porozumienia Rolników - Zarząd zapoznał się, postanowiono nie przystępować do porozumienia.
 Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców - propozycja udziału W-MIR jako partnera w Gali
Spółdzielców 2018, która odbędzie się w dniu 28.06.2018 r. w Lublinie - Zarząd zapoznał się,
postanowiono nie włączać się do udziału.
 Wielkopolska Izba Rolnicza - do wiadomości - wniosek o wprowadzenie pod obrady Walnego
Zgromadzenia KRIR punktu dot. wykorzystania przez KRIR środków z Funduszy Promocji
z podziałem na poszczególne izby i KRIR - Zarząd zapoznał się.
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - informacja
o spełnieniu kryterium wyboru na realizację operacji pn. "Polsko-Węgiersko-Słowackie
doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wyjazd studyjny” – uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu odbyło się w dniu
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07.05.2018 roku w Olsztynie – podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu
przez pana Jana Heichela Prezesa -W-MIR oraz pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR
przysługuje zwrot kosztów podróży.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - informacja
o spełnieniu kryterium wyboru na realizację operacji pn. "Dziedzictwo kulturowe
a rozwój obszarów wiejskich" - uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu odbyło się
w dniu 07.05.2018 roku w Olsztynie – podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy na realizację
projektu przez pana Jana Heichela Prezesa -W-MIR oraz pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa
W-MIR.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Informacja dotycząca operacji pn. "Tradycja i rozwój"
spełnia kryteria wyboru oraz została wybrana do realizacji w ramach Planu Operacji Instytucji
Zarządzającej j Jednostki Centralnej KSOW na lata 2018-2019 - uroczyste podpisanie umowy na
realizację projektu odbędzie się w dniu 29.05.2018 roku w Warszawie – podjęcie uchwały w
sprawie zawarcia umowy na realizację projektu przez pana Jana Heichela Prezesa -W-MIR oraz
pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR przysługuje zwrot kosztów podróży.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - zaproszenie do
aktywnego włączenia się w organizację Dożynek Wojewódzkich w dniu 16.09.2018 roku
w Olsztynku oraz prośba o wskazanie starostów tegorocznych Warmińsko-Mazurskich Dożynek
Wojewódzkich – Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji Dożynek
Wojewódzkich w Olsztynku.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - prośba o wsparcie finansowe
IX edycji Konkursu Fotograficznego "Rolnictwo to moja pasja" oraz zaproszenie przedstawiciela
W-MIR do prac w/w konkursu - Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji
konkursu, przeznaczono na ten cel kwotę 500 zł brutto i oddelegowano do pracy w komisji
konkursowej panią Zofię Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie - Prośba o wskazanie osoby
do kontaktu w sprawach związanych z organizacją operacji pn. "Budowanie sieci partnerstw w celu
wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości" - Zarząd
zapoznał się.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Olecku - Prośba o ufundowanie nagród dla laureatów
i uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ełku - prośba o współudział w organizacji Powiatowej
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, poprzez ufundowanie
nagrody rzeczowej lub pieniężnej.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgorzewie - prośba o ufundowanie nagród dla
uczestników powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Braniewie - Prośba o dofinansowanie Olimpiady
Wiedzy Rolniczej i BHP w Rolnictwie.
Powiatowy zespół Doradztwa Rolniczego w Giżycku - Prośba o współfinansowanie Powiatowej
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie poprzez ufundowanie
nagrody rzeczowej lub pieniężnej.
W odpowiedzi na otrzymane pisma z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz
w nawiązaniu do realizacji wniosków Rad Powiatowych W-MIR Zarząd podjął uchwałę w sprawie
współorganizacji Powiatowych Olimpiad Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska oraz
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Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie organizowanych przez PZDR-y województwa
warmińsko-mazurskiego i przeznaczenie na ten cel kwoty po 200 zł brutto dla każdego powiatu.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku - Prośba o wsparcie finansowe lub rzeczowe
z przeznaczeniem na organizację i nagrody w konkursie kulinarnym "Potrawy kuchni staropolskiej"
w dniu 08.07.2018 roku w miejscowości Miłogórze gm. Lidzbark Warmiński - Zarząd zapoznał się,
podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji festiwalu kulinarnego, przeznaczono na ten cel kwotę
500 zł brutto.
Małopolska Izba Rolnicza - Prośba o obecność pracownika w trakcie wizyty grupy rolników
z Małopolski pn. "Wschodnią Ścianą Polski" w dniu 14.06.2018 roku w gospodarstwie
w miejscowości Szarek oraz zaproszenie na uroczyste spotkanie się z przedstawicielami Zarządu
W-MIR w Ełku – Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania pana Romualda
Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR oraz Członków Zarządu W–MIR pana Marka Kuźniewskiego
i pana Krzysztofa Wiśniewskiego, przysługuje zwrot kosztów podróży, postanowiono przekazać
uczestnikom spotkania drobne upominki w kwocie do 150 zł brutto.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przypomnienie o złożeniu deklaracji do Dyrektora
Generalnego za pośrednictwem OT KOWR na dany fundusz promocji produktów rolnospożywczych – Zarząd zapoznał się.
Prospero Broker Sp. z o.o. – prośba o wyznaczenie terminu spotkania na temat ubezpieczenia
należności finansowych – Zarząd zapoznał się.
Puls Regionu – zlecenie wydania artykułu w Pulsie Regionu w miesiącu czerwiec – Zarząd
zapoznał się, postanowiono zrezygnować z publikacji w miesiącu czerwcu.
Wielkopolska Izba Rolnicza – Stanowisko Zarządu WIR w sprawie sytuacji w rolnictwie. Zarząd
zapoznał się.
Następnie Zarząd zapoznał się z otrzymanymi zaproszeniami:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - Zaproszenie na uroczyste
rozstrzygnięcie VII Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Konkursu "Smaki Wsi" w dn. 18.05.2018
roku w Karolewie – Zarząd oddelegował panią Zofię Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR oraz
panią Jolantę Mackiewicz Dyrektora Biura W-MIR. Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów
podróży.
Nadleśnictwo Olsztyn - Szkolenie dotyczące przekazania podstawowej wiedzy z zakresu
szacowania szkód łowieckich w dn. 15.05.2018 roku w Nadleśnictwie Olsztyn – w szkoleniu
uczestniczył pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów
podróży.
Nadleśnictwo Jedwabno - Zaproszenie na XI Regionalną Wystawę Przyrodniczo-Łowiecką w dniu
19.05.2018 roku godz. 11.00 w Nadleśnictwie Jedwabno – Zarząd zapoznał się, nikt nie
uczestniczył.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na Majówkę Kół Gospodyń
Wiejskich w dn. 19.05.2018 roku Stare Miasto Olsztyn. Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Godkowie - zaproszenie na festyn z okazji XX
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod nazwą Palinocka - Rodzinne Spotkania ze słowiańską
tradycją w dn. 19.05.2018 roku w Godkowie - do udziału zgłoszono Członka Zarządu Panią Zofię
Stankiewicz oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim Pana Romana
Puchalskiego. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży.
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 Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" - Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Związku
Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" w dniu 24.05.2018 roku w Łukcie. Zarząd zapoznał się,
nikt nie uczestniczył.
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki - Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
"Krainy Drwęcy i Pasłęki" w dniu 25.05.2018 roku w Łukcie - Zarząd zapoznał się, nikt nie
uczestniczył.
 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego OT w Olsztynie - zaproszenie na imprezę sportowoedukacyjną "Jem owoce, piję mleko - w życiu zajdę daleko" w dniu 25.05.2018 roku w Olsztynie uczestniczył pan Romuald Tański – Wiceprezes W-MIR - Zarząd zapoznał się.
 Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach - zaproszenie na zawody konne "Piknik Jeździecki" w dn.
26.05.2018 roku w Smolajnach – Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania
pana Antoniego Nikla - Delegata do Walnego Zgromadzenia oraz pana Eugeniusza Zygiel Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Olecku - zaproszenie na "Majówkę z Roltopem"
w dniu 26.05.2018 roku w Wieliczkach – Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę w sprawie
oddelegowania pana Mirosława Borowskiego – Delegata do KRIR.
 PSL – zaproszenie na Wojewódzkie Święto Ludowe w Lidzbarku Welskim w dniu 27.05.2018 r. Zarząd zapoznał się.
 Zaproszenie na spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim
w dniu 28.05.2018 r. w Nidzicy - Zarząd zapoznał się, pojęto uchwałę w sprawie oddelegowania
pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR i pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR,
przysługuje zwrot kosztów.
 Kancelaria Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na XXXVII sesję
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 29.05.18 w Olsztynie - Zarząd zapoznał
się, nie oddelegowano nikogo.
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na spektakl z okazji
"Dnia Samorządu Terytorialnego w dniu 29.05.2018 roku w Olsztynie – Zarząd zapoznał się,
podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR, przysługuje
zwrot kosztów.
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Klimy - zaproszenie na Święto Wieprzowiny, w dniu
02.06.2018 roku we wsi Klimy - Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania
pani Zofii Stankiewicz – Członka Zarządu W-MIR, przysługuje zwrot kosztów.
 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Zaproszenie na Święto Uniwersytetu w dniu
04.06.2018 roku w Centrum Konferencyjnym w Kortowie - Olsztyn - Zarząd zapoznał się, podjęto
uchwałę w sprawie oddelegowania pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR, przysługuje
zwrot kosztów.
 Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji w dniu 06.06.2018
roku w Biskupcu - Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Zaproszenie na X Przegląd Zespołów
"Początek lata" w dniu 16.06.2018 roku godz. 11.00 w Łąkorzu - Zarząd zapoznał się, podjęto
uchwałę w sprawie oddelegowania pani Zofii Stankiewicz – Członka Zarządu W-MIR, przysługuje
zwrot kosztów.
 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego – Zaproszenie na spotkanie z Ministrem
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem na temat Strategii Sektora Wołowiny w dniu
04.06.2018. r. w Warszawie - Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania pana
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Pawła Jaskółowskiego – Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie ostródzkim oraz
Członków Rady Powiatowej W-MIR pana Stefana Kordalskiego i pana Marka Szostak, przysługuje
zwrot kosztów podróży.
 COBORU – Zaproszenie na konferencję „Inicjatywa białkowa COBORU” w dniu 21.06.2018 r.
w Słupi Wielkiej – Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.
 Zarząd W-MIR postanowił wystosować pismo do Ministra Rafała Romanowskiego w sprawie
środków przeznaczanych z budżetu W-MIR na pomoc rolnikom, w związku z projektem ustawy
o izbach rolniczych.
Na posiedzeniu podjęto uchwały:
 w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR na
spotkanie ze Zbigniewem Babalskim Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27.04.2018 r.
w Górowie Iławeckim
 w sprawie oddelegowania pana Jana Heichela – Prezesa W-MIR, Romualda Tańskiego –
Wiceprezesa W-MIR oraz Członków Zarządu W–MIR pana Marka Kuźniewskiego i pana Krzysztofa
Wiśniewskiego na uroczyste spotkanie się z przedstawicielami Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu
09.06.2018 w Pieckach, przysługuje zwrot kosztów podróży, postanowiono przekazać uczestnikom
spotkania drobne upominki w kwocie do 150 zł brutto.
 w sprawie oddelegowania i udzielenia pełnomocnictwa dla pana Romualda Tańskiego –
Wiceprezesa W-MIR oraz pana Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR do uczestnictwa
w posiedzeniu Zarządu Spółki Laboratorium Analiz Mleka LAB w dniu 15.06.2018 w Olsztynie,
przysługuje zwrot kosztów podróży.
 w sprawie pokrycia kosztów zakupu i montażu elementów wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej
wraz z projektami nowej siedziby W-MIR przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie w kwocie
nieprzekraczającej 30 tys. zł brutto.
 w sprawie pokrycia kosztów szkolenia pracowników W-MIR z zakresu RODO w dniu 08.06.2018 r.
w Olsztynie oraz obiadów w kwocie nieprzekraczającej 3200 zł brutto.

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Protokołowała:
Magdalena Badaszewska
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