Protokół Nr 7/2018
Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 15 czerwca 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski - Członkowie Zarządu W-MIR, Pan Mirosław
Borowski - Delegat W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie
Zarządu odbyło się w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 9.30, a zakończyło
o godzinie 13.00.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Podsumowanie X Walnego Zgromadzenia W-MIR
2. Wnioski Rad Powiatowych i komisji
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4. Sprawy bieżące.
Ad. 1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami podjętymi podczas obrad X
Walnego
Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej
Izby
Rolniczej
w
dniach
11-12.06.2018 roku w Mikołajkach
1.
Wnioskujemy o zmianę prawa łowieckiego w taki sposób, aby umożliwić w Polsce polowanie z
łukiem. Co pozwoli na bardziej efektywne zarzadzanie gospodarką łowiecką. Zmiany prawa powinny być
zgodne z propozycją wypracowaną przez polskie Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego.
Wnioskodawca: Paweł Jaskółowski
- wniosek zgłoszono z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych
innych ustaw ( druk nr 2575) z dnia 13.06.2018 roku
2.
Wnioskujemy o interpretację zasad dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa przy przetargach ofert pisemnych, by punktowane było miejsce zamieszkania wnioskodawcy
sprzed 12 miesięcy od ogłoszenia przetargu, a nie adresu ostatnich 12 miesięcy. Młodzi rolnicy zmieniają
miejsce zamieszkania w obrębie tej samej miejscowości. Obecnie przepisy pozbawiają ich możliwości
uzyskania punktów w tej kategorii.
Wnioskodawca: Paweł Jaskółowski.
Zarząd wyjaśnił, że kryteria ofert pisemnych były uzgadniane ze wszystkimi izbami na szczeblu krajowym
i w chwili obecnej nie ma możliwości zmiany kryteriów. Jednocześnie Zarząd poinformował, że wniosek
zostanie przedstawiony na posiedzeniu Społecznej Rady przy KOWR.
3.
Wystąpić do KE poprzez MRiRW o zmianę terminu składania wniosków obszarowych w kolejnych
latach w terminie od 1 kwietnia do 31 maja. Obecnie od 15 marca do 31 marca jest okresem martwym. W
tym okresie trzeba jedynie ocenić stan plantacji oraz wykonywane są zasiewy. W tym czasie wnioski nie
są wypełniane. Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski Zarząd postanowił przygotować pismo w sprawie do KRIR.
4.
Wnosimy o cofnięcie strefy czerwonej ASF w powiecie piskim. Powodem wprowadzenia strefy był
jeden przypadek dzika- 30 stycznia 2018 r. i od tego czasu nie stwierdzono więcej przypadków ASF, a
rolnicy ponoszą straty na obniżonej cenie skupu trzody.
Wnioskodawcy: Rutkowski Wiesław, Zbigniew Wójcik –
Zarząd postanowił przygotować pismo w sprawie do Warmińsko- Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii.
5.
Wystąpić do ustawodawcy o zmianę przepisów ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie
emerytury rolniczej. Uzależnienie wielkości świadczenia od okresu płacenia składek. Na dzień dzisiejszy
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o świadczenie emerytalne może ubiegać się jedynie rolnik, który opłacił składki przez minimum 25 lat.
W przypadku krótszego okresu rolnik nie uzyska emerytury.
Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że w ostatnim czasie Zarząd wystąpił z pismem, które
realizuje zgłoszony wniosek, kopię pisma postanowiono przesłać wnioskodawcy.
6.
Włączenie do grupy roślin dotkniętych suszą traw, koniczyn oraz kukurydzy. W danych uprawach
zauważono duże straty, lecz nie zostały one uwzględnione w roślinach narażonych na suszę.
Wnioskodawcy: M. Borowski, K. Wiśniewski, K. Kazaniecki, T. Gursztyn, K. Wróblewski, R.
Wołkoński, Z. Wójcik
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować pismo w sprawie.
7.
Zwiększenie dopłat bezpośrednich po 2020 roku. Sytuacja w rolnictwie jest ciężka. W ostatnich
latach rolnictwo jest narażone na stany klęski suszy, deszczów nawalnych w danej sytuacji zmniejszenie
dopłat spowoduje brak opłacalności produkcji rolnej, a zatem likwidację gospodarstw.
Wnioskodawcy: K. Wiśniewski, K. Kazaniecki, R. Wołkoński, A. Przyłucki, W. Szypulski, K.
Wróblewski.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować pismo do KRIR.
8.
Zwiększenie normy limitu ilościowego paliwa rolniczego na hektar. W związku z licznymi pracami
polowymi związanymi z trudnymi warunkami atmosferycznymi, do 120 l/ha.
Wnioskodawcy: M. Borowski, K. Wiśniewski, K. Wróblewski, T. Gursztyn, K. Kazaniecki
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować pismo do KRIR.
9.
Ze względu na pogłębiające się ph , co skutkuje spadkiem plonów, wnioskujemy o dofinansowanie
transportu wapna przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioskodawca: Jerzy Brzozowski.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że wnioski w tej sprawie niejednokrotnie składała Krajowa
Rada Izb Rolniczych. Postanowiono zapoznać się z pismami w sprawie i kopię pism przesłać
wnioskodawcy.
10. Wystąpić do MRiRW o wycofanie zakazu stosowania środków ochrony roślin na rośliny
strączkowe wskazane we wniosku obszarowym wskazanym, jako element EFA. W poprzednich dwóch
latach takiego zakazu nie było. Taka sytuacja powoduje znaczne zachwaszczenie uprawy, występowanie
chorób, co przełoży się na znaczące obniżenie plonów.
Wnioskodawca; Wojciech Szypulski
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowiono wystosować pismo do KRIR.
11. Pomocnik rolnika- określenie, które pojawiło się, w tym roku wprowadzić we wszystkich działach
produkcji rolnej.
Wnioskodawca; Roman Puchalski
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że uwagi do projektu były kierowane w momencie
wprowadzania. Zarząd postanowił przenieść wniosek do późniejszej realizacji, tak, aby działanie mogło
zostać rozszerzone w przyszłym roku.
12. Przywrócić zaprawy neonikotynoidowe w rzepaku. Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski.
Zarząd postanowił przygotować pismo i wystosować je do KRIR.
Następnie Zarząd zapoznał się z pismem od Pani Poseł na Sejm Anny Wasilewskiej – podziękowaniem
za zaproszenie na X Walne Zgromadzenie W-MIR
Ad. 2 Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad Powiatowych i komisji:
- Wniosek Przewodniczącego Rady W-MIR powiatu piskiego.
Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
możliwość zorganizowania transportu zbiorowego na festiwal kultury w dniu 02-07-2018r. Transport
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zostanie zorganizowany dla zespołu Rostowianki (wyjazd z Rostek). Skład zespołu wynosi 10 osób. –
Zarząd podjął uchwałę w sprawie zorganizowania transportu zbiorowego.
- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR z powiatu Elbląskiego
Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o sfinansowanie
dojazdu zespołu ,,Gronowiacy” - 12 osób z Gronowa Elbląskiego na Festiwal Kultur , który odbędzie się w
dniach 02-03.lipca.2018 w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie zorganizowania transportu
zbiorowego.
- Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim
zwraca sie z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na trasie Wiśniowo Ełckie - Olsztyn -Wiśniowo Ełckie
zespołu "Wisienki" liczącego 12 osób z Wiśniowa Ełckiego na Festiwal Kultur, który odbędzie się w
Olsztynie w dniu 02 lipca 2018 r. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie zorganizowania transportu
zbiorowego.
- Wniosek z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim z dn. 29.05.2018 r
Na prośbę sołtysów obecnych na posiedzeniu Rady Powiatowej W-MIR w dniu 29 maja 2018 r.,
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu
W-MIR o wystosowanie pisma do KRIR w sprawie zmiany przepisów prawnych dot. Prawo Łowieckie
odnoszących się do wykreślenia sołtysów ze składu komisji szacujących szkody łowieckie. – Zarząd
zapoznał się z wnioskiem, poinformował, że jest on nieaktualny, gdyż uwagi do projektu ustawy zostały
wcześniej zgłoszone.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się prośbą do Zarządu W-MIR o
dofinansowanie kwoty 200 zł na współorganizację Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP, która odbędzie się
w dniu 8 czerwca 2018 r. w Kurzętniku (główny organizator: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w
Nowym Mieście Lubawskim). – Zarząd W-MIR poinformował, ze uchwała został podjęta na
wcześniejszym posiedzeniu Zarządu i zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą wniosek został zaakceptowany.
- Wnioski do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
kętrzyńskim z dnia 23 maja 2018 roku
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się z
prośbą do Zarządu W-MIR o rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia pomocy rolnikowi w przypadku,
gdy uległ wypadkowi i przez pewien okres czasu jest niezdolny do wykonywania jakichkolwiek prac w
swoim gospodarstwie oraz w przypadku, kiedy takiej pomocy nie jest wstanie udzielić mu rodzina.
Pomoc taka mogłaby polegać na pokryciu całkowitych lub częściowych kosztów za wykonanie
niezbędnych prac w gospodarstwie przez osoby lub podmiot gospodarczy.
W zawiązku z powyższym Rada wnioskuje o powołanie podmiotu przy współudziale W-MIR do
wykonywania takich prac z uwzględnieniem zwolnienia z podatku, czy też innych preferencji dla takiego
podmiotu.
Uzasadnienie:
W gospodarstwie rolnym jest wiele prac, które są niezbędne do wykonania w ściśle określonych terminach
np. karmienie zwierząt znajdujących się w gospodarstwie, dojenie krów, zbiór pasz zielonych i
przetworzenie ich na siano lub sianokiszonki, zbiór plonu roślin uprawnych.
- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że pismo w tej sprawie zostało w ostatnim czasie
wystosowane, kopię pisma postanowiono przesłać wnioskodawcy.
- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 400 zł ze środków będących w dyspozycji Rady
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Powiatowej na wynajęcie sali i pokrycie kosztów w związku z organizacją posiedzenia Rady Powiatowej
W-MIR w Braniewie w dniu 04.06.2018r. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę w sprawie
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.
- Wnioski ze wspólnego Posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: giżyckiego, piskiego,
węgorzewskiego, oleckiego, ełckiego, gołdapskiego.
1. Wesprzeć wniosek KRIR w sprawie zwiększenia limitu i kwoty zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolniczej. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem,
poinformował, że zgodnie z wnioskiem z X Walnego Zgromadzenia pismo w sprawie zostanie
wystosowane do KRIR.
2. Wystąpić do ustawodawcy o zlecenie wykonania przez Wody Polskie inwentaryzacji urządzeń
melioracyjnych i cieków wodnych oraz żeby Wody Polskie miały moc prawną do egzekwowania
konserwacji urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych. - Zarząd polecił przygotowanie pisma w
sprawie Radcy Prawnemu W-MIR.
Zarząd zapoznał się z planowanymi posiedzeniami Rad Powiatowych W-MIR
 18.06.2018 r. - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim w m. Szczytno
 20.06.2018 r. – posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim w m. Susz
Ad. 3 Następnie omówiono pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Organizacja 11-dniowych kolonii dofinansowanych ze środków FSUSR dla dzieci i młodzieży
szkolnej do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest
ubezpieczone w pełnym zakresie z KRUS (52 miejsca – Smołdziński Las w terminie 06.07-16.07.18
oraz 30 miejsc – Biały Dunajec w terminie 28.07-07.08.18) – Podjęto uchwałę w sprawie
współorganizacji kolonii
 Pismo dotyczące organizacji Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie w dniach
1-2.09.2018 oraz Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 15-16.09.2018 roku.- Podjęto uchwałę w
sprawie organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki Jasnogórskie i Dożynki Prezydenckie.
 Pismo dotyczące realizacji Pikników Izb Rolniczych – Podjęto uchwałę o włączeniu się we
współorganizację Pikników Wieprzowego, Drobiowego i Zbożowego.
 Stanowisko przyjęte podczas XII Posiedzenia KRIR w sprawie projektu budżetu na WPR w
perspektywie finansowej 2021-2027 oraz prezentację Audytora ETO - Janusza Wojciechowskiego na
temat dokumentu analitycznego ETO dotyczącego przyszłości WPR. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań
kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych. – Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Konsultacje w zakresie kształtu przyszłych przepisów w odniesieniu do ekologicznej produkcji drobiu
– Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków – Zarząd zapoznał się, nie wniósł
uwag.

4

Ad. 4 W Ostatnim punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 6 z posiedzenia Zarządu z dnia 25 maja 2018 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie upoważniania pani Jolanty Mackiewicz Dyrektora biura W-MIR do
wykonywania w imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej czynności związanych z
przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy w ramach
procedury zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługi gastronomiczno – hotelarskie
świadczone, w terminie 02-03.07.2018 r., na rzecz uczestników operacji „Dziedzictwo kulturowe a
rozwój obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.
 Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia przez Zarząd W-MIR pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura
Izby do dysponowania nieruchomością przy ul. Towarowej 1, na cele budowlane
 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji operacji „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w
budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”
i upoważnienia pani Jolanty Mackiewicz Dyrektora biura W-MIR do wykonywania w imieniu
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy w ramach procedury zapytania ofertowego w trybie
rozeznania rynku na usługi organizacji wyjazdu studyjnego świadczone, w terminie 01-06.10.2018
r., na rzecz uczestników operacji „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu
partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” w ramach
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata
2018 – 2019.
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedź na pismo W- MIR dot. wsparcia działań
w zakresie odwołania przetargów pochodzących z terenu Baranowo i Faszcze należące do PAN.Zarząd zapoznał się z pismem.
 Urząd Miejski w Elblągu - Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu
06.06.2018 roku w Elblągu – W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie elbląskim Roman Puchalski..
 Pismo rolnika - w sprawie źle wypełnionego wniosku o dopłaty bezpośrednie.- Zarząd zapoznał się
z pismem, Pani Dyrektor poinformowała Zarząd , że sprawa została wyjaśniona.
 W-MODR - zmiana terminu wyjazdu studyjnego Słowacja-Węgry, Czechy-Austria.- Zarząd
zapoznał się z informacją.
 Polskie Stowarzyszenie Rolnicze – wyjaśnienia dotyczące spotkania w dniu 5 kwietnia 2018 roku
w miejscowości Brody.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Lubuska Izba Rolnicza - wsparcie finansowe WPR.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wielkopolska Izba Rolnicza – pismo skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej dot. komitetów konsultacyjnych powołanych przy PGW Wody Polskie. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 AgroPixel – pismo dotyczące nawiązania współpracy oraz katalog produktowy urządzenia
„Płochacz”. – Zarząd zapoznał się.
 Klub Jeździecki ”Stado Kętrzyn” - prośba o pomoc w zakupie nagród oraz pucharów w związku z
organizacją XVII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych V Specjalistyczną
Wystawę Koni Ardeńskich oraz XXII Pokazy Konne w dniach 21-22 lipca 2018 roku w Kętrzynie.Zarząd zapoznał się z pismem podjął uchwałę o współorganizacji i przeznaczeniu kwoty 1000 zł na
zakup nagród.
 Stowarzyszenie Sami Swoi Jędrychowo - Prośba o dofinansowanie cyklicznego konkursu "Słodkie
Smakołyki" w dniu 14.07.2018 roku w Jędrychowie. - Zarząd zapoznał się podjął uchwałę o
współorganizacji i przeznaczeniu kwoty 500 zł na zakup nagród.
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 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - zaproszenie na VI Ogólnopolską Konferencję
Naukową: "Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż", organizowaną przez Zakład Uprawy Roślin
Zbożowych IUNG-PIB w Puławach w dniach 25-26 października 2018 r.- Zarząd zapoznał się z
zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
 Agrodoradca 24.pl – oferta prenumeraty. - Zarząd zapoznał się z ofertą, wyraził chęć otrzymywania
bezpłatnej prenumeraty czasopisma.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR
za udział w II Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości w dniu 7-8.06.2018 roku w Olsztynie
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- za udział w
konferencji "Innowacje w rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i
krajowe" w dniu 08.06.2018 roku w Olsztynie.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu statuetki z okazji z okazji XX-lecia
funkcjonowania PDO i Rekomendacji Odmian w Polsce w dn. 14-15.06.18 roku w Łysomicach k.
Torunia w kwocie do 200 zł.
 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Zawiadomienie o posiedzeniu
Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w dniu 18.06.2018
roku we Wrócikowie. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki - Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dn. 19.06.2018 roku w Łukcie. - Zgodnie z wcześniej
podjętą uchwałą w Walnym Zebraniu będzie uczestniczyła pani Zofia Stankiewicz – Członek
Zarządu W-MIR.
 Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" - Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
Związku Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dn. 19.06.2018 roku w Łukcie. - Zgodnie z
wcześniej podjętą uchwałą w Walnym Zebraniu będzie uczestniczyła pani Zofia Stankiewicz –
Członek Zarządu W-MIR.
 W-MROT - zaproszenie na Walne Zebranie Członków W-M ROT, które odbędzie się 19 czerwca
2018 r. w Olsztynie.- Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą na spotkanie została oddelegowana
Pani Urszula Gajewska.
 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie - zaproszenie na Dni Pola w dn. 20.06.2018
roku we Wrócikowie.- Do udziału oddelegowano Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR \, podjęto
stosowną uchwałę.
 Zarząd zapoznał się z otrzymanymi podziękowaniami

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 organizacji operacji pn. „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich” ( transport
zbiorowy, upoważniania pani Jolanty Mackiewicz Dyrektora biura W-MIR do wykonywania w
imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej czynności związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy w ramach procedury zapytania
ofertowego w trybie rozeznania rynku na usługi gastronomiczno – hotelarskie świadczone, w
terminie 02-03.07.2018 r., na rzecz uczestników operacji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój
obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.
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 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim
 współorganizacji wypoczynku letniego dzieci rolników z województwa warmińsko-mazurskiego.
 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy w dniach 12.09.2018
 organizacji wyjazdu na Dożynki Prezydenckie do Spały w dniach 15-16 września 2018 r.
 współorganizacji z KRIR Pikników Wieprzowego, Drobiowego i Zbożowego.
 upoważnienia pani Jolanty Mackiewicz Dyrektora biura W-MIR do dysponowania budynkiem przy
u. Towarowej na cele budowlane.
 organizacji operacji „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na
rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”
 współorganizacji XVII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych V Specjalistyczną
Wystawę Koni Ardeńskich oraz XXII Pokazy Konne w dniach 21-22 lipca 2018 roku w Kętrzynie i
przeznaczeniu kwoty 1000 zł na zakup nagród.
 współorganizacji konkursu "Słodkie Smakołyki" w dniu 14.07.2018 roku w Jędrychowie i
przeznaczeniu kwoty 500 zł na zakup nagród.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w II WarmińskoMazurskim Kongresie Przyszłości w dniu 7-8.06.2018 roku w Olsztynie
 zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- za udział w konferencji "Innowacje w
rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej - doświadczenia regionalne i krajowe" w dniu 08.06.2018
roku w Olsztynie.
 pokrycia kosztów zakupu statuetki z okazji z okazji XX-lecia funkcjonowania PDO i Rekomendacji
Odmian w Polsce w dn. 14-15.06.18 roku w Łysomicach k. Torunia w kwocie do 200 zł.
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na Dni Pola w dn. 20.06.2018 roku we
Wrócikowie

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz
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