Protokół nr 8/2017
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 15 maja 2017 roku
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes WMIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR,
Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski – Delegat do KRIR,
Przewodniczący Rad Powiatowych i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na posiedzeniu oraz
Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura. W posiedzeniu
uczestniczyli także zaproszeni goście: Zbigniew Nadrowski – Z-ca Dyrektora ANR OT w Olsztynie
,Patrycja Rozumowicz, - Przedstawiciel ANR OT w Olsztynie, Cezary Antczak - Przedstawiciel Oddziału
Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie i Pani Justyna Sobiesiak - Z-ca Dyrektora ARiMR.
Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10 .30 i
trwało do godz. 15.00 .
Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Informacja na temat płatności realizowanych przez ARiMR oraz aktualnego stanu obsługi
wniosków obszarowych i naborze wniosków na działania w ramach PROW 2014-2020 - Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji na rynkach rolnych - Agencja Rynku Rolnego.
3.Informacja na temat aktualnej sytuacji obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych.
4.Sprawy bieżące.
Ad 1. W pierwszym punkcie posiedzenia głos zabrała pani Justyna Sobiesiak - Z-ca dyrektora Oddziału
Regionalnego ARiMR w Olsztynie. Przedstawiła ona uczestnikom posiedzenia stan realizacji zadań
ARiMR w roku bieżącym. Poinformowała, że w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych
zostało podpisanych 412 umów, na restrukturyzację małych gospodarstw wnioski złożyły 350
gospodarstwa, a na małe przedsiębiorstwa wpłynęły 2 wnioski. Pani Justyna Sobiesiak poinformowała
także, że wnioski są rozpatrywane według wewnętrznych harmonogramów. Jeśli chodzi o płatności
obszarowe to do dnia 12 maja 2017r. Wpłynęło 80 % wniosków. Dodała także, że gdyby termin składania
wniosków o płatności nie został przedłuży wszyscy rolnicy zdążyli by złożyć wnioski w terminie. Dodała
także, ze weryfikacja wniosków trwa długo w związku z obowiązkiem zazielenieni i wydłużonym czasem
kontroli. Pani Justyna Sobiesiak dodała, że takiego problemu nie mają województwa, które posiadają jeden
schemat JPO. Do 2014 roku schematy dla całej Polski były jednakowe. Ponadto rolnicy w obecnej
kampanii wnioskowej spotkali się z wieloma problemami np. część rolników nie dostała załączników
graficznych. Pani Justyna Sobiesiak dodała także, że w chwili obecnej nie zostały wydane żadne decyzje
dot. płatności za rok 2016, gdyż trwa przyjmowanie wniosków, a liczba pracowników w ARIMR jest
ograniczona. Poinformowała także, że od roku bieżącego powiat iławski i kętrzyński mają pilotażowy
program i wnioski na bieżąco są skanowane i umieszczane w rejestrze krajowym. Dodała także, że decyzji
wydanych za rok 2016 pozostało: 5 % decyzji obszarowych, 3 % decyzji ONW i 20 % płatności
rolnośrodowiskowe 2007-2013. Pani Justyna Sobiesiak poinformowała także, że zmieniła się firma
obsługująca system informatyczny, sam system nie uległ modyfikacji, tylko firmie brakowało certyfikatu.
Kwoty zrealizowanych wypłat wynoszą 940 mln- płatności bezpośrednie za 2015 r. i 860 mln- płatności za
rok 2016. W dalszej części głos zabrał Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR i zapytał, czy środki muszą być 30
czerwca na kontach rolników. Pani Justyna Sobiesiak odpowiedziała, że tak. Pani Justyna Sobiesiak

dodała, że najczęściej popełniane błędy na wnioskach to brak podpisu, a obecnie jest obowiązek jednego
czytelnego podpisu na wnioski. Rolnicy często też nie zaznaczają o jakie płatności się ubiegają. Głos w
dyskusji zabrał Pan Romuald Tański, który powiedział, że jeśli Agencja ma problemy kadrowe to powinna
zwrócić się do centrali o zwiększenie limitu kadrowego. Następnie głos zabrał Pan Ryszard Wołkoński Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim, który dodał, że problemy dot.
realizowania płatności dotykają wszystkich rolników, co spowodowane jest zbyt rozbudowaną
administracją. Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR dodał, że temat etatyzacji w ARiMR podniesie na KRIR.
Następnie głos w dyskusji zabrał Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR, który odniósł się do
Pegów, powiedział, że ciągle się zmieniają i co roku mimo tego samego areału rolnik otrzymuje inne. Głos
w dyskusji zabrał także Pan Kazimierz Wróblewski- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w
powiecie kętrzyńskim który wyraził swoje zdanie do przeprowadzanych kontroli oraz Pan Piotr
Miecznikowski, który odniósł się do terminu składania wniosków.
W dalszej części głos w dyskusji zabrał Pan Zbigniew Nadrowski- Z-ca Dyrektora ANR Oddziału
Terenowego w Olsztynie, który docenił prace Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy wypełnianiu
wniosków.
Ad 2. W kolejnym punkcie głos zabrali przedstawiciele ANR Oddziału Terenowego w Olsztynie. Pan
Zbigniew Nadrowski przedstawił obecną sytuację reorganizacji i tworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Olsztynie. Następnie Pani Patrycja Rozumowicz przedstawiła sytuacje gospodarowania
ziemią rolna przez ANR. Obecnie trwa kontynuacja sprzedaży małych działek do 2 ha, z czego 95 %
sprzedaży odbywa się bezprzetargowo. Pani Patrycja Rozumowicz poinformowała także, że obecnie 77%
przetargów na zakup ziemi dla rolników są to przetargi ograniczone, a w 13 % przetargi nieograniczone.
Poinformowała także, że ANR podpisała przedłożenie ponad 100 umów dzierżaw. Pan Zbigniew
Nadrowski poprosił o cierpliwość, w ramach reorganizacji KOWR działanie zostanie podzielone w
ramach województwa i wtedy będzie można kontynuować sprzedaż. Pan Jan Heichel zapytał o
funkcjonowanie sekcji zamiejscowych. Otrzymał odpowiedź, ze do Olsztyna przejdą 3 sekcje. Pani Zofia
Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR zapytała o wydłużanie okresu dzierżaw, dlaczego odbywają się one
na 2-3 lata, czym jest to spowodowane. Pani Patrycja Rozumowicz poinformowała, ze tam gdzie są
dzierżawy krótkoterminowe to grunty są przygotowywane do sprzedaży. Z reguły dzierżawy są
przedłużane rolnikom do 15 lat, nowym na 10 lat. Pan Jerzy Brzozowski - Przewodniczący Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim wyraził swoje zaniepokojenie odnośnie sprzedaży gruntów
w Lidzbarku Welskim, stwierdził, że sprzedaż trwa zbyt długo, bo rolników naglą terminy agrotechniczne.
Pan Zbigniew Nadrowski przekazał informację, że przyjrzy się sprawie. Głos w dyskusji zabrał także Pan
Zbigniew Ziejewski, który również wyraził swoje zaniepokojenie dotyczące trwania przetargów.
Ad 3 W dalszej części głos zabrał Pan Cezary Antczak Przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego, który
przedstawił obecną sytuację na rynkach rolnych w kraju i na świecie. Pan Cezary Antczak przedstawił
prognozy zbioru zbóż na rok 2017/2018. Według prognoz zbiory pszenicy mają być mniejsze o 15 mln ton
niż rok wcześniej i wynosić 738 mln, zbiory kukurydzy będą wynosiły 1mld, 34 mln ton i będą o 31 mln
ton mniejsze, jęczmień 137 mln ton i będą to zbiory o 10 mln ton mniejsze, natomiast planowane zbiory
żyta wynoszą 13 mln ton i będą o 0,5 mln ton mniejsze niż rok ubiegły. Według prognoz spadnie także
zapotrzebowanie na pszenicę i nie spowoduje to spadku zapasów. Pan Cezary Antczak dodał także, że w
przypadku zbóż na paszę zapasy z 260 mln spadną do 220 mln. Szacunkowe dane Unii Europejskiej
mówią, że szacunkowe zbiory pszenicy w Unii Europejskiej będą wyższe o 5,5 mln ton i wyniosą 151 mln,
zbiory zbóż paszowych będą wyższe o 3 mln ton i wyniosą 155 mln. Według prognoz zapasy końcowe
będą niższe o 1 mln ton w porównaniu do roku ubiegłego. Zbiory zbóż będą rzutować na wzrost ich cen.
Pan Cezary Antczak dodał także, że zbiory kukurydzy będą niższe niż zapotrzebowanie. Następnie

przedstawił sytuację w kraju, poinformował, że planuje się 1 mln zbioru kukurydzy przeznaczyć na
eksport. Ceny pszenicy konsumpcyjnej to ok. 170 Euro, kukurydzy 174 Euro, rzepaku 370 Euro.
Następnie Pan Cezary Antczak przedstawił informację dotycząca przyjmowania wniosków na materiał
siewny. Na chwilę obecną wniosków jest o 550 mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Co roku
jest składanych około 3500 wniosków. ARR musi wnioski przygotować do 31 sierpnia i przekazać je do
agencji płatniczej - jaką jest ARiMR.
W dalszej części Pan Antczak przedstawił sytuację na rynku mleka, poinformował, że odnotowano lekki
spadek cen mleka. Średnia cena mleka w UE wynosi 33 Euro za 100 kg. W Polsce średnia cena z marca
wynosi 131,5 zł/100 kg i jest mniejsza o 1 % niż miesiąc wcześniej i o 24 % niż w roku ubiegłym, średnia
cena w Małopolsce wynosi 119 zł/100kg, na Podlasiu 121 zł/100kg. Przewidywany jest wzrost importu do
Chin. Szacuje się, że chiński eksport wzrośnie o 20 %. Poinformował także, że pogłowie wieprzowiny w
kraju szacuje się na poziomie 11,1 mln sztuk i jest wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 5 %. Pan
Cezary Antczak poinformował także, że od września ubiegłego roku nie zanotowano ognisk ASF u świń.
Sukcesem jest to, że rolnicy dostosowują się do zaleceń. Ceny wieprzowiny w Europie wynoszą 173,72
Euro/100 kg, w USA 132 Euro/100kg. Następną informacją przekazana przez Pana Antczaka była ilość
produkcji drobiu, która wynosi 89,5 mln ton i jest większa o 1 % w porównaniu do roku ubiegłego.
Eksport mięsa wołowego wynosi 57 tys ton, import 6 tys. ton. Na koniec swojego wystąpienia Pan Cezary
Antczak zaprosił przedstawicieli W-MIR na imprezę organizowaną przez ARR w dniu 26 maja 2017 r.
”Jem owoce, piję mleko”.
Następnie dyskutowano o:
 wspieraniu przez Izbę gospodarstw rodzinnych
 o inwestycjach/ fermach stawianych na terenach rolniczych i i wiejskich
W dalszej części Pan Jan Heichel – Prezes omówił sprawy różne i poinformował zgromadzonych o:
 Konferencji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie pn. "Przemysłowe fermy
zwierząt a ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim", która odbędzie się w dniu
31 mają 2017 r. w Olsztynie. Poinformował, ze Zarząd W-MIR podjął decyzje o oddelegowaniu
wszystkich Przewodniczących Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
 Pan Jan Heichel poinformował uczestników posiedzenia o wygranej w NSA w sprawie wypłaty diet
Przewodniczącym Rad Powiatowych W-MIR i Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 spotkaniach w sprawie ustawy łowieckiej w Ministerstwie Środowiska
 Pan Marek Kuźniewski przekazał zgromadzonych ofertę współpracy z telewizją internetowa
Kopernik
 Pan Mirosław Borowski- Delegat W-MIR do KRIR przestawił informację ze spotkania z dnia 27-28
kwietnia 2017 r. z Copa Cogeca, gdzie pracowano nad wspólnym stanowiskiem odnośnie wspólnej
polityki rolnej. Dodał, ze stanowisko jest jednogłośne- środków na wsparcie rolnictwa nie może być
mniej.
Ad 4 W ostatnim punkcie Zarząd przeszedł do omówienia spraw bieżących
Zapoznano się z wnioskiem Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim - Rada
Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do Zarządu
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków
będących w dyspozycji Rady na ufundowanie 3 pucharów na konkurs skoków przez przeszkody na
„Pikniku Jeździeckim” organizowanym przez Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „Galop” i Zespół
Szkół Rolniczych w Smolajnach w dniu 20 maja 2017 roku. Koszt zakupu pucharów nie przekroczy
kwoty 300 zł brutto. - Zarząd W-MIR podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w
dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami nadesłanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych
 Wniosek Zarządu KRIR w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o dopłaty
bezpośrednie.- Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź MRiRW na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie zmiany zasad identyfikacji świń.Zarząd zapoznał się
 Wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów z
aplikacją e-wniosek.- Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź MRiRW na opinię KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i
materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli oraz opinię
KRIR..- Zarząd zapoznał się.
 Prezentacje, które były omawiane podczas konferencji KRIR w Brukseli w dniu 10 maja br.Zarząd zapoznał się.
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na
operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.
 Projekt Ustawy o znakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów
genetycznie zmodyfikowanych oraz zmianie niektórych innych ustaw – Zarząd zapoznał się, nie
wniesiono uwag.
 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo
fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzaju Quercus L.
pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki - Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.
 Podjęto uchwałę w sprawie druku artykuły w czerwcowym numerze Pulsu Regionu w kwocie do
1150 zł brutto.
 Opinia prawna dotycząca udziału przedstawiciela W-MIR w pracach Powiatowej Rady Rynku
Pracy. - Zarząd zapoznał się z opinią , postanowił wystosować pismo do Wojewody WarmińskoMazurskiego zaskarżające zarządzenie starosty braniewskiego w sprawie składu Powiatowej Rady
Rynku Pracy i nie powołaniu w niej przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej izby Rolniczej.
 Pan Andrzej Maciejewski Poseł na Sejm RP - Odpowiedź na zapytanie złożone przez Posła
Andrzeja Maciejewskiego w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 13.10.1995 r. Prawo
Łowieckie.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - odpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie
zakupu paliw przez gospodarstwa rolne oraz pytania Polskiego Związku Producentów Roślin
Zbożowych do Ministerstwa Finansów.- Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono kopię wraz z
protokołem przekazać Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Pismo do Urzędu Gminy Iława dot. braku
podstaw do szacowania strat ujemnych skutków przezimowania 2017 r.- Zarząd zapoznał się z
pismem, postanowiono przygotować odpowiedź do Wojewody z zapytaniem o szacowanie w
przypadku, gdy na terenie sołectwa znajdują się dwa gospodarstwa sadownicze i tam powstanie
szkoda, czy też nie zostanie to oszacowane. Zwrócono się także o ponowne rozpatrzenie wniosku
dot. szacowania strat.
 ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Uzupełnienie materiałów na posiedzenie Rady Społecznej
na dzień 17.05.2017r.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Odpowiedź na pismo dot. realizacji wniosku

























z VI Walnego Zgromadzenia W-MIR z prośbą o podjęcie działań w celu usunięcia znaku zakazu
wjazdu ciągników rolniczych ustawionych na obwodnicy Olecka - w ciągu drogi 65.- Zarząd
zapoznał się z pismem, postawiono kopię wraz z protokołem przesłać członkom Walnego
Zgromadzenia W-MIR.
ARiMR - Odpowiedź na pismo l.dz.1489/04/2017-ARiMR dot. realizacji wniosku VI Walnego
Zgromadzenia W-MIR z dnia 13.03.2017 r. dot. zapytania czy obywatel państwa członkowskiego
UE innego niż Polska prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Polski otrzymuje dopłaty
obowiązujące w kraju jego pochodzenia. - Zarząd zapoznał się z pismem, postawiono kopię wraz z
protokołem przesłać członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Dolnośląska Izba Rolnicza - pismo Dolnośląskiej Izby Rolniczej skierowane do Dyrektora Agencji
Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu dotyczące propozycji zmian kryteriów ocen ofert
pisemnych przy przetargach ograniczonych.- Zarząd zapoznał się.
Biuro Terenowe WMIR w Olecku - uzupełnienie do kalkulacji "Łąki poddawanej okresowej
renowacji" sporządzonej przez Gł. spec. ds. kalkulacji rolniczych w W-MODR. - Zarząd zapoznał
się.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - do wiadomości pismo o dot. wydłużenia terminu
zbioru traw, roślin motylkowych i ich mieszanek na zielonkę określonych. - Zarząd zapoznał się z
pismem, postawiono kopię wraz z protokołem przesłać członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Pan Stanisław Reszka - Pismo informujące o wystosowaniu skargi do Starostwa Powiatowego
w Nowym Mieście Lubawskim dot. niszczenia upraw przez uczestników imprezy motoryzacyjnej
zorganizowanej przez Automobil Klub Nowomiejski.- Zarząd zapoznał się.
Pani Agata Tyc - Opinia na temat Kół Łowieckich gmina Jedwabno.- Zarząd zapoznał się.
Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik - Farmer Roku - Pismo z prośba o zgłaszanie kandydatów do
konkursu "Rolnik-Farmer Roku" Zarząd zapoznał się.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie do współorganizacji
Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 22.06.2017 r.
godz.14:00 w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji olimpiady i przeznaczeniu na
ten cel kwoty 1500 zł brutto.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Kazimierzowi Wróblewskiemu –
Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim za udział w konferencji
naukowej pt. „Jeszcze Polska nie zginęła - wieś" w dniu 13.05.2017 r. godz. 10:00 w Toruniu.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na XXVII Sesję Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.05.2017 r. godz.11:00 w Olsztynie - Podjęto
uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na konferencję
"Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" w dniach 25-26.05.2017 r.
w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Urszuli Suchockiej - Członka Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.
Instytut Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju w Olsztynie - zaproszenie do udziału
w warsztatach Design Thinking 25-26 maja 2017 w Olsztynie .- Zarząd zapoznał się nie
oddelegowano nikogo.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - Zaproszenie na konferencję pt.
"Przemysłowe fermy zwierząt a ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim"
w dniu 31.05.2017 r. godz. 10:00.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Przewodniczących
Rad Powiatowych W-MIR.

 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Zaproszenie na IX Przegląd Zespołów












"Początek Lata" im. Anny Grzywacz w Łąkorzu w dniu 17.06.2017 r. godz. 11:00. - Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem.
Polska Agencja Przedsiębiorczości - zaproszenie na V Polski Kongres Przedsiębiorczości, który
odbędzie się 26 i 27 października w Zielonej Górze i propozycja publikacji w tytule "Puls
Biznesu".- Zarząd zapoznał się postanowiono w późniejszym terminie rozpatrzeć ewentualny udział
Izby Rolniczej w kongresie.
Zaproszenie na 70- lecie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie w dniu 2
czerwca 2017 r. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na i
zakupie statuetki pamiątkowej do kwoty 200 zł brutto.
Zarząd W-MIR w związku z wnioskiem Pana Zbigniewa Godzieby zgłoszonym podczas obrad VI
Walnego Zgromadzenia W-MIR postanowił ponowić pismo do Ministerstwa Finansów w sprawie
zmian zapisów prawa w zakresie sankcji finansowych i kar jakie nakładane są na ostatnich
nabywców paliw tj. rolników.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi
W-MIR za udział w posiedzeniu IV Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły,
regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz
regionu wodnego Świeżej w dniach 11-12.05.2017 r. w Augustowie.
Rozmawiano o problemie udziału w komisjach kwalifikacyjnych w ANR
Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej , Ochrony Środowiska i
BHP w Rolnictwie w powiecie oleckimi węgorzewskim i przeznaczeniu na ten cel kwoty po 200 zł.
na powiat

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
olsztyńskim.
 druku artykuły w czerwcowym numerze Pulsu Regionu w kwocie do 1150 zł brutto.
 współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu
22.06.2017 i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1500 zł brutto.
 zwrotu kosztów podróży Panu Kazimierzowi Wróblewskiemu – Przewodniczącemu Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim za udział w konferencji naukowej pt. „Jeszcze Polska
nie zginęła - wieś" w dniu 13.05.2017 r. godz. 10:00 w Toruniu.
 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na XXVII Sesję Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 23.05.2017 r.
 oddelegowania Pani Urszuli Suchockiej - Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim
na konferencję "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" w dniach
25-26.05.2017 r.
 oddelegowania Przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR na konferencję pt. "Przemysłowe
fermy zwierząt a ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim"
w dniu 31.05.2017 r.
 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na 70- lecie Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Karolewie w dniu 2 czerwca 2017 r. i zakupie statuetki pamiątkowej do
kwoty 200 zł brutto.

 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR za udział w

posiedzeniu IV Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego
Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz regionu wodnego
Świeżej w dniach 11-12.05.2017 r. w Augustowie.
 współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w
powiecie oleckimi węgorzewskim i przeznaczeniu na ten cel kwoty po 200 zł. na powiat.
Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
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Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

