Protokół Nr 8/2018
Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 18 lipca 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz - 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. 10.00, a zakończyło
o godzinie 14.00.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Pisma w sprawie suszy.
2. Wnioski Rad Powiatowych i komisji.
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4. Sprawy bieżące.
Ad.1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami nadesłanymi w sprawie
suszy, omówił kwestie szacowania strat na terenie województwa warmińsko- mazurskiego:
 Wniosek W-MIR o rozszerzenie komisji szacującej straty w gminie Biała Piska. - Zarząd zapoznał się,
podjął uchwałę o oddelegowaniu Dawida Bondarenko- Pracownika Biura W- MIR OT w Olecku w
skład komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – zestawienie poszkodowanych gospodarstw z dn.
13.07.2018r. – Zarząd zapoznał się z zestawieniem.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – pismo do wiadomości W-MIR dotyczące procedury
sporządzania protokołów cząstkowych ze strat w uprawach rolnych. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – pismo do wiadomości W-MIR dotyczące ustalenia w
sprawie szacowania szkód suszowych. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – pismo z dnia 18.06.2018 roku, do wiadomości W-MIR
dotyczące wystąpienia suszy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. – Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Krajowa Rada Izb Rolniczych – na wniosek samorządu rolniczego wystąpienie KRIR do Ministra
Rolnictwa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na działania pomocowe dla producentów
dotkniętych klęską suszy. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Krajowa Rada Izb Rolniczych – pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szacowania
szkód spowodowanych przez suszę. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Krajowa Rada Izb Rolniczych - wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie pomocy dla gospodarstw
prowadzących produkcję zwierzęcą dotkniętych suszą rolniczą. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Urząd Miejski w Kisielicach – prośba o pomoc przy szacowaniu strat na terenie gminy. - Zarząd
zapoznał się, wyjaśnił, ze sprawa została załatwiona.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za
udział w spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w dniu
09.07.2018 roku w Warszawie oraz 105. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
sytuacji kryzysowej w związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie
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pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską. W spotkaniu uczestniczył także Pan Romuald Tański
Wiceprezes.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichel - Prezesa W-MIR za udział
w posiedzeniu Komisji Wojewódzkiej ds. koordynacji komisji terenowych szacujących szkody w dniu
26.06.2018 r. w Olsztynie.
 Zarząd W-MIR polecił wystosować pismo do wojewody w sprawie uwzględnienia szacowania kukurydzy
i ziemniaków na terenach, gdzie nie stwierdzono wg. Klimatycznego bilansu wodnego suszy

Ad.2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych:
- Wniosek z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim w dniu 20 czerwca 2018 r.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje o zmianę przepisów prawnych ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie waloryzacji
wysokości emerytury rolniczej w sposób kwotowy a nie procentowy. Zmiana miałaby polegać na tym, że
pula środków przeznaczonych na waloryzację emerytur zostałaby podzielona przez liczbę osób
uprawnionych do świadczeń. Wprowadzenie wnioskowanego sposobu podziału środków przeznaczonych
na waloryzację emerytur opierającą się na zasadzie „po równo dla każdego uprawnionego” pozwoliłaby na
zmniejszenie dysproporcji w wysokości kwot po waloryzacji, ponieważ każda osoba uprawniona do
emerytury otrzymała taką samą kwotę waloryzacji. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem, uznał wniosek za
bezzasadny, renty rolnicze są na podobnym poziomie i zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie na ich
wielkość.
- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie
uchwały w sprawie przekazania kwoty 450 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
wynajęcie sali + serwis kawowy - posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w Elblągu w dniu 03.07.2018r. Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie elbląskim.
- Wniosek Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej do Zarządu W-MIR
Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej składa wniosek o możliwość organizacji posiedzenia Komisji ds.
Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 16 lipca 2018 r. w Olsztynie, w składzie poszerzonym o wszystkie
panie – członkinie Rad Powiatowych W-MIR oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. osób. Planowany
porządek posiedzenia:
1. Rolniczy handel detaliczny, aspekty podatkowe pozarolniczej działalności gospodarczej.
2. Podsumowanie realizacji operacji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”. - Zarząd
zapoznał się z wnioskiem, postanowiono podjąć uchwałę o pokryciu kosztów podróży uczestnikom
posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej.
- Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim
zwraca się z prośbą o włączenie się w organizację dożynek Diecezjalnych Diecezji Ełckiej, w które odbędą
się w dniu 08 września 2018 w Gołdapi. - Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację
dożynek Diecezjalnych i przeznaczył na ten cel kwotę 1000 zł.
Ad. 3 W kolejnym punkcie Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych
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 Odpowiedź resortu rolnictwa na wnioski WMIR L.dz. 1532/04/2018-IRK oraz L.dz. 1534/04/2018IRK dot. propozycji zmian ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. - Zarząd zapoznał się z
pismem, postanowiono kopię przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Odpowiedź na pismo L.dz. 2332/06/2018-IRK w sprawie czasowego przywrócenia możliwości
stosowania zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania nasion rzepaku. - Zarząd zapoznał się z
pismem, postanowiono kopię przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Pisma w sprawie realizacji Pikników Drobiowych w 2018 r.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo w sprawie Pikniku Zbożowego. – Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo w sprawie realizacji Pikników.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Wystąpienie KRIR i odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników w zakresie rozszerzenia definicji pomocnika rolnika. – Zarząd zapoznał się z
pismem.
 Odpowiedź Ministerstwa Inwestycji Rozwoju dotyczące wyasygnowania przez rząd środków
finansowych dla gmin pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo w sprawie składania przez IR propozycji Zadań, do realizacji w 2019 roku, w ramach środków z
Funduszy Promocji. - Zarząd zapoznał się z pismem, wstępnie ustalono, że zostaną złożone propozycje
realizacji Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Dożynek Wojewódzkich i Pikniku na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
 Wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie wniosku zgłoszonego podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady
Izb Rolniczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku, w sprawie zmiany przepisów dotyczących
przewozu i przechowywania saletry amonowej. – Zarząd zapoznał się z pismem, kopię postanowiono
przesłać z protokołem członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Pismo KRIR i odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie badań technicznych ciągników
i przyczep rolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Konsultacje społeczne dot. rozporządzenia PE i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących
ponownego wykorzystania wody (COM(2018) 337).- Zarząd zapoznał się.
 „Strategia komunikacji PROW 2014 - 2020". – Zarząd zapoznał się
 Pismo Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dotyczące petycji w
sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego, w celu doprecyzowania definicji „osoby bliskiej" i „rolnika
indywidualnego" (P9-17/18). - Zarząd zapoznał się, postanowiono wesprzeć działania.
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz
ustawy o podatku leśnym.- Zarząd zapoznał się z projektem, zaopiniował go pozytywnie.
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem
nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach
hodowlanych.- Zarząd zapoznał się.
 Poselski ( klub PSL) projekt ustawy o zmianie ustaw o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt.- Zarząd zapoznał się.
 Poselski (PSL-UED) projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy o Stabilizacji Dochodów
Rolniczych. - Zarząd zapoznał się z projektem, stwierdził, że w zaproponowanej ustawie należy
wyodrębnić Fundusze w poszczególnych branżach rolniczych. Wyodrębnienie powinno umożliwić
przesunięcie środków w określonym zakresie. Uwagi postanowiono przesłać do KRIR.
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 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.- Zarząd zapoznał się, nie wniesiono uwag.
Ad. 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące.
 Przyjęto protokół nr 7 z posiedzenia Zarządu z dnia 15.06.2018 r.
 W-MODR - Wniosek o współorganizację i dofinansowanie kosztów organizacji konferencji
wyjazdowej pn. "Różnorodność biologiczna i formy ochrony zasobów przyrodniczych Mazurskiego
Parku Krajobrazowego” w dn. 28.09.2018 roku. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę
o współorganizacji i udzieleniu wsparcia finansowego w kwocie 300 zł
 KOWR OT Olsztyn - II posiedzenie Rady Społecznej w dn. 20.07.2018 godz. 10.00. - Zarząd
zapoznał się z zaproszeniem, w posiedzeniu zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą będą uczestniczyli
Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR i Pan Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR.
 Podjęto uchwałę sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w
2018 roku (postanowiono włączyć się we współorganizację dożynek w powiatach województwa w 2018 r.,
przeznaczono kwotę nieprzekraczającą 1000 zł brutto na każdy powiat na wniosek danej Rady Powiatowej
W-MIR)
 Podjęto uchwałę w sprawie realizacji operacji „Tradycja i Rozwój” realizowanej w ramach Planu
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dwuletniego Planu Operacyjnego
na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 Urząd Marszałkowski - wniosek o nadanie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego".- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono sporządzić stosowne
wnioski.
 Urząd Gminy Godkowo - Prośba o dofinansowanie Dożynek Gminnych 2018, które odbędą się w
dn. 02.09.2018 roku w Godkowie.- Pismo postanowiono przesłać Radzie Powiatowej W-MIR w
powiecie elbląskim.
 Urząd Gminy Janowiec Kościelny - wniosek o dofinansowanie lub ufundowanie nagród na Gminne
Święto Pieczonego Ziemniaka - Święta Plonów, które odbędzie się w dniu 02.09.2018 roku
w Kucach.- Postanowiono przesłać pismo Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.
 Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie - Prośba o wsparcie Gminnego Święta Plonów w Kolnie w dn.
03.09.2017 roku.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono pismo przekazać do realizacji
Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Informacja o dokonaniu wypłaty środków z tytułu
realizacji operacji pn. "Kierunek Rozwój".- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju - odpowiedź na wniosek W-MIR dotyczący sporządzenia w
formie tabelarycznej wykazu sankcji za poszczególne uchybienia wraz z przypisanymi im
wartościami procentowymi, w ramach płatności obszarowych, w tym zazielenienia oraz płatności
rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych (l.dz. 1858/05/2018-RR). - Zarząd zapoznał się
z pismem, postanowił przesłać kopie z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Prośba o włączenie się w organizację wojewódzkich obchodów
Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w dn. 12.07.2018 roku w Zielonce Pasłęckiej - spotkanie
organizacyjne w dn. 03.07.2018r. – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu
Janowi Heichelowi Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu organizacyjnym, podjęto uchwałę o
dofinansowaniu obchodów kwotą 500 zł oraz podjęto decyzję o udziale pocztu sztandarowego WMIR podczas uroczystości.
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 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Zaproszenie na wojewódzkie obchody Dnia
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w dniu 12.07.2018 roku w Zielonce Pasłęckiej – Podjęto uchwałę
w sprawie zwrotu kosztów podróży za udział w obchodach Panu Romualdowi Tańskiemu
Wiceprezesowi W-MIR oraz Pani Zofii Stankiewicz Członkowi Zarządu. Podjęto uchwałę o pokryciu
kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 150 zł.
 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na konferencję pt. "Afrykański pomór świńaktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja -podstawą ochrony stad
hodowlanych" w dn. 12.07.2018 roku w Puławach –Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży
Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR oraz Panu Jerzemu Salitrze –
Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim oraz o pokryciu kosztów uczestnictwa
w kwocie 170 zł. W konferencji uczestniczył także Pan Sylwester Machnik - Członek Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR
za uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem
pierwszego ogniska ASF u trzody chlewnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dniu
23.06.2018 roku w Olsztynie
 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie – informacja o zmianie obszarów ASF
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L167 (na terenie województwa warmińskomazurskiego wyznaczony został obszar niebieski – obszar zagrożenia).- Zarząd zapoznał się z
pismem. Postanowiono wystosować pismo do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w sprawie
zabezpieczenia gminy Węgorzewo w chłodnie na dziki oraz w sprawie podjęcia działań dot.
bioasekuracji lasów przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF
 KOWR – Import gryki.- Postanowiono wystosować pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie wstrzymania importu gryki z poza krajów Unii Europejskiej.
 Wielkopolska Izba Rolnicza - treść stanowisk V Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby
Rolniczej obradującego w dniu 2 lipca br. w Dziekanowicach w sprawie konieczności podjęcia
pilnych działań po wystąpieniu klęski suszy oraz projektu budżetu UE na lata 2021-2027. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Dolnośląska Izba Rolnicza - stanowiska VII Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej V
kadencji podjęte 12.06.2018 r. w sprawie: a) Niektórych problemów występujących w rolnictwie; b)
Nowelizacji ustawy Prawo łowieckie oraz c) Problemów występujących w rolnictwie dotyczących
terenów górskich i podgórskich. Zarząd zapoznał się z pismem.
 InConventus Group - prośba o poinformowanie hodowców bydła mlecznego w województwie
warmińsko-mazurskim o wydarzeniu, jakim jest „III Narodowy Dzień Mlecznej Fermy", który
odbędzie się 04.09.2018 roku na terenie gospodarstwa rolnego Państwa Wioletty i Sylwestra
Imiołek.- Zarząd zapoznał się z informacją.
 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - Zaproszenie do udziału w Jesiennych
Targach Ogrodniczo-Nasiennych w dn. 8 i 9 września 2018 roku w Starym Polu. - Zarząd zapoznał
się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.
 Jacek Bogucki Minister Rolnictwa – podziękowanie za współpracę. - Zarząd zapoznał się z
podziękowaniami.
 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - Podziękowanie za przyjęcie zaproszenia
i wzięcia udziału w Krajowej Konferencji z okazji XX lat funkcjonowania PDO i rekomendacji
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odmian w Polsce w dn. 14-15.06.2018 roku w Łysomicach k/Torunia.- - Zarząd zapoznał się z
podziękowaniami.
 Małopolska Izba Rolnicza - Podziękowanie za pomoc w organizacji wyjazdu specjalistycznego pn.
"Wschodnią Ścianą Polski". - Zarząd zapoznał się z podziękowaniami.
 Oferta współpracy. - Zarząd zapoznał się z ofertą, postanowiono przesłać ja do wiadomości
Członkom Walnego Zgromadzenia.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pani Zofii Stankiewicz Członkowi Zarządu
na uroczyste wręczenie nagród za najlepsze wyniki w nauce uczniom ZSCKR w Dobrocinie podczas
zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22.07.2018 roku
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na
uroczyste wręczenie nagród za najlepsze wyniki w nauce uczniom ZSCK w Karolewie podczas
zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w dniu 22.06.2018 roku
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR,
Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR, Panu Markowi Kuźniewskiemu i Pani Zofii
Stankiewicz - Członkom Zarządu W-MIR za udział w Festiwalu Kultur w dniu 2 lipca w Olsztynie
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichel Prezesa W-MIR oraz
Mateusza Dudziak- Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim za udział
w spotkaniu z Panem Kazimierzem Grzybem Dyrektorem Biura Organizacyjno-Majątkowego PAN
oraz Panem Tadeuszem Latała Kanclerzem PAN w związku z rozdysponowaniem gruntów z PAN w
dniu 05 lipca 2018 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa,
oraz pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej oraz druku kondolencji w Gazecie
Olsztyńskiej w kwocie 320, 97 zł w związku z uroczystościami pogrzebowymi w dniu 10.07.2018
roku w Olecku
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia składki członkowskiej za II półrocze 2018 r. w WarmińskoMazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 300 zł brutto.
 Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na XXXVIII sesję Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w dniu 26.06.2018 roku.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.
 Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza - Zaproszenie na uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania
Niepodległości połączone z nadaniem sztandaru Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w dn.
06.07.2018 roku w Przysieku – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi
Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR oraz w sprawie pokrycia zakupu statuetki pamiątkowej
do kwoty 200 zł.
 Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na 3. Wilimski Festiwal Jadła i Ryby Wędzonej w dniu
07.07.2018 roku w Wilimach. - Uczestniczył Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR.
 Urząd Gminy Lidzbark Warmiński - Zaproszenie na II Gminny Festiwal Kulinarny "Kuchnia
Staropolska" w dn. 08.07.2018 roku w Miłogórzu – W festiwalu uczestniczył Pan Marek Kuźniewski
– Członek Zarządu W-MIR.
 Stowarzyszenie "Sami Swoi Jędrychowo" - zaproszenie do udziału w pracach komisji podczas
konkursu "Słodkie Smakołyki" w dn. 14.07.2018 roku w Jędrychowie.- Podjęto uchwałę o zwrocie
kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR.
 Stulichańskie Stowarzyszenie Wspierania Sportów Konnych i Wodnych - Zaproszenie na
Czempionat Koni Zimnokrwistych w dn. 15.07.18 w Stulichach.- Podjęto uchwałę o zwrocie
kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR.
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 Stowarzyszenie "Piękny Most" - Zaproszenie na 2 festiwal piosenki ludowej i biesiadnej w dniu
21.07.2018 roku w Gietrzwałdzie. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Jolanty MackiewiczDyrektor biura W-MIR ora Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR.
 Klub Jeździecki "Stado Kętrzyn" - Zaproszenie na XVII Ogólnopolski Czempionat Koni
Zimnokrwistych V Specjalistyczną Wystawę Koni Ardeńskich XXII Pokazy Konne w dniach 2122.07.2018 roku w Kętrzynie – Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Jana HeichelaPrezesa W-MIR, Pana Marka Kuźniewskiego i Pani Zofii Stankiewicz- Członków Zarządu W-MIR.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 oddelegowania Dawida Bondarenko - Pracownika Biura W- MIR OT w Olecku w skład komisji do
oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu z
Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w dniu 09.07.2018 roku w
Warszawie oraz 105. Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sytuacji kryzysowej w
związku z wystąpieniem suszy na terenie kraju i działania rządu w zakresie pomocy dla gospodarstw
dotkniętych klęską.
 zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichel - Prezesa W-MIR za udział w posiedzeniu Komisji
Wojewódzkiej ds. koordynacji komisji terenowych szacujących szkody w dniu 26.06.2018 r. w Olsztynie.
 rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
 pokrycia kosztów podróży uczestnikom posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej.
 współorganizacji dożynek Diecezjalnych i przeznaczeniu na ten cel kwoty1000 zł.
 współorganizacji konferencji wyjazdowej pn. "Różnorodność biologiczna i formy ochrony zasobów
przyrodniczych Mazurskiego Parku Krajobrazowego” w dn. 28.09.2018 roku. i udzieleniu wsparcia
finansowego w kwocie 300 zł
 współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 roku (postanowiono
włączyć się we współorganizację dożynek w powiatach województwa w 2018 r., przeznaczono kwotę nie
przekraczającą 1000 zł brutto na każdy powiat na wniosek danej Rady Powiatowej W-MIR)
 realizacji operacji „Tradycja i Rozwój” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018 – 2019 Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich

 współorganizacji wojewódzkich obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w dn. 12.07.2018
roku w Zielonce Pasłęckiej - spotkanie organizacyjne w dn. 03.07.2018r. –w sprawie zwrotu kosztów
podróży Panu Janowi Heichelowi Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu organizacyjnym w dniu
03.07.2018 r. oraz o przeznaczeniu kwoty 500 zł na współorganizację.
 sprawie zwrotu kosztów podróży obchodach Panu Romualdowi Tańskiemu Wiceprezesowi W-MIR oraz
Pani Zofii Stankiewicz Członkowi Zarządu za udział w wojewódzkich obchodach Dnia Walki i
Męczeństwa Wsi Polskiej w dniu 12.07.2018 roku w Zielonce Pasłęckiej oraz w sprawie pokrycia
kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 150 zł.
 zwrotu kosztów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR oraz Panu
Jerzemu Salitrze – Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim za udział w
konferencji pt. "Afrykański pomór świń-aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne,
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bioasekuracja -podstawą ochrony stad hodowlanych" w dn. 12.07.2018 roku w Puławach oraz w
sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w kwocie 170 zł.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za uczestnictwo w posiedzeniu
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem pierwszego ogniska ASF u trzody
chlewnej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 23.06.2018 roku w Olsztynie
 zwrotu kosztów podróży dla dla Pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu na uroczyste wręczenie nagród
za najlepsze wyniki w nauce uczniom ZSCKR w Dobrocinie podczas zakończenia roku szkolnego
2017/2018 w dniu 22.07.2018 roku
 zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na uroczyste wręczenie nagród za
najlepsze wyniki w nauce uczniom ZSCK w Karolewie podczas zakończenia roku szkolnego 2017/2018
w dniu 22.06.2018 roku
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR, Panu Romualdowi Tańskiemu Wiceprezesowi W-MIR, Panu Markowi Kuźniewskiemu i Pani Zofii Stankiewicz - Członkom Zarządu
W-MIR za udział w Festiwalu Kultur w dniu 2 lipca w Olsztynie
 zwrotu kosztów podróży dla Pana Jana Heichel Prezesa W-MIR oraz Mateusza DudziakPrzewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim za udział w spotkaniu z Panem
Kazimierzem Grzybem Dyrektorem Biura Organizacyjno-Majątkowego PAN oraz Panem Tadeuszem
Latała Kanclerzem PAN w związku z rozdysponowaniem gruntów z PAN w dniu 05 lipca 2018 r.
 zwrotu kosztów podróży dla Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa, oraz pokrycia kosztów zakup
wiązanki okolicznościowej oraz druku kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej w kwocie 320, 97 zł w
związku z uroczystościami pogrzebowymi w dniu 10.07.2018 roku w Olecku
 pokrycia składki członkowskiej za II półrocze 2018 r. w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej w kwocie 300 zł brutto.
 zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu – Członkowi Zarządu W-MIR za udział w
obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości połączone z nadaniem sztandaru KujawskoPomorskiej Izby Rolniczej w dn. 06.07.2018 roku w Przysieku oraz w sprawie pokrycia zakupu
statuetki pamiątkowej do kwoty 200 zł.
 zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w konkursie
"Słodkie Smakołyki" w dn. 14.07.2018 roku w Jędrychowie. zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział Czempionacie
Koni Zimnokrwistych w dn. 15.07.18 w Stulichach
 oddelegowania Pani Jolanty Mackiewicz- Dyrektor biura W-MIR oraz pani Zofii Stankiewicz- Członka
Zarządu W-MIR na 2 festiwal piosenki ludowej i biesiadnej w dniu 21.07.2018 roku w Gietrzwałdzie.
 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR, Pana Marka Kuźniewskiego i Pani Zofii
Stankiewicz- Członków Zarządu W-MIR na XVII Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych V
Specjalistyczną Wystawę Koni Ardeńskich XXII Pokazy Konne w dniach 21-22.07.2018 roku w
Kętrzynie
Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz- Osiecka
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