Protokół nr 9/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 13 czerwca 2016 roku
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański –
Wiceprezes W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Krzysztof WiśniewskiCzłonek Zarządu W-MIR i Pan Mirosław Borowski- Delegat W-MIR do KRIR oraz Jacek
Kuczajowski- Dyrektor biura W-MIR i Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz.
1030 i trwało do godz. 1500.
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacja 20-lecia W-MIR
Wnioski z obrad IV Walnego Zgromadzenia W-MIR
Wnioski Rad Powiatowych i komisji
Pisma z KRIR
Sprawy bieżące

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd omówił organizację XX-lecia W-MIR,
ustalono scenariusz przebiegu uroczystości, zapoznano się z listą osób, które potwierdziły udział
w uroczystości.
Ad.2 . Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami zgłoszonymi podczas obrad IV Walnego
Zgromadzenia W-MIR:
 Wystąpić do ANR w Olsztynie, co z gruntami, które mają być pod lotnisko, miejscowość
Pisanica, gm. Kalinowo powiat ełcki, Wnioskodawca- Jan Kamińsk – Zarząd zapoznał się
z wnioskiem, postanowiono wystosować zapytanie do Agencji Nieruchomości Rolnych
w Olsztynie.
 Wystąpić do ANR w Olsztynie, filia Suwałki co z ziemią 90ha w miejscowości Golubka gm
Kalinowo powiat Ełk po Panu Chruściło, Wnioskodawca- Jan Kamińsk - Zarząd zapoznał się
z wnioskiem, postanowiono wystosować zapytanie do Agencji Nieruchomości Rolnych
w Olsztynie.
 Czasowe uchylenie zakazu stosowania zapraw neonikotynoidowych do zaprawiania nasion
rzepaku w sezonie 2016/2017.,Wnioskodawca- Piotr Miecznikowski.- Zarząd zapoznał się z
wnioskiem, postanowiono przygotować pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 Wystąpić do MRiRW w zakresie zmiany przepisów rozporządzeń dotyczących programu
„młody rolnik” w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Zmienić zapis dotyczący
dostarczania przez beneficjentów sprawozdania oraz ankiety monitorującej. Wprowadzić :
dostarczyć w/w dokumenty na wezwanie ARiMR. W chwili obecnej rolnik musi sam pamiętać
o terminie dostarczenia tych dokumentów., Wnioskodawca- Piotr Miecznikowski. - Zarząd
zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 Ustawa o obrocie ziemia wpłynęła negatywnie na możliwość zabezpieczeń hipotecznych.
Hipoteka może być tylko do wartości nieruchomości. Wyklucza to zabezpieczenie hipoteczne
kredytu przyszłą wartością nieruchomości, która może być zwiększona po wybudowaniu
budynku. Należy wnioskować do MRiRW o przygotowanie aktu prawnego, który umożliwi
większe zabezpieczenia hipoteczne pod działki na których są realizowane inwestycje
budowlane.,Wnioskodawca- Paweł Jaskółowski. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem,
postanowiono przygotować pismo do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjecie działań w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ad 3. W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami nadesłanymi z Rad
Powiatowych W-MIR.

Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim w dniu
15.06.2016 r. w urzędzie Gminy w Pozezdrzu.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w związku

z tym, że w tym dniu Zarząd został oddelegowany na spotkanie z Ministrem, nie będzie mógł
uczestniczyć w posiedzeniu Rady Powiatowej.
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
08.06.2016r w Braniewie. - Zarząd poinformował, że zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą
środki na organizację Olimpiady w kwocie 200 zł mogą zostać wykorzystane.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim 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 zakup nagród dla laureatów - Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony
Środowiska i BHP w Rolnictwie w powiecie braniewskim, która odbędzie się w dniu
08.06.2016r w Braniewie. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę
o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
braniewskim.
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 08.06.2016r
w Elblągu. - Zarząd poinformował, ze zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą środki na
organizację Olimpiady w kwocie 200 zł mogą zostać wykorzystane.
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 08.06.2016r
w Elblągu. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków
będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca
się z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie
przekraczającej 324 zł (trzysta dwadzieścia cztery złote 00/100) na organizację posiedzenia
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.-Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął
uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR
w powiecie węgorzewskim.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim - pismo z prośbą o interwencję w sprawie
wydłużenia okresu spłaty należności za nieruchomości rolne nabyte w drodze pierwszeństwa
w nabyciu w okresie od 2013-2015 r. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono sprawę
poruszyć podczas spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 15.06.2016 r.













Ad 4. Następnie Zarząd zapoznał się z pismami nadesłanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych.






Pismo MRiRW w odpowiedzi na opinię samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operację typu „ restrukturyzacja małych
gospodarstw” w ramach poddziałania „ Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na
rzecz rozwoju małych gospodarstw”- objętego PROW na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się
z pismem.
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie znakowania
poszczególnych rodzajów środków spożywczych. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł
uwag.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa oraz
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Zarząd zapoznał się z projektem,
nie wniósł uwag.































Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu
udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na
podstawie odrębnych przepisów. - Zarząd zapoznał się z projektem, uwagi zostały wysłane do
Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa.- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo łowieckie ( opinia do 7 czerwca 2016 r.)
Odpowiedź MRiRW na uwagi do projektu rozporządzenia uzupełniającego rozporządzenie
dotyczące warunków uznawania grup i organizacji producentów owoców i warzyw o warunki
uznawania zrzeszeń. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Opinia KRIR do projektu Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.Zarząd zapoznał się z opinią.
Ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie przyjęte przez sejm 20 br. - Zarząd zapoznał się,
uwagi W-MIR do projektu zostały wcześniej zgłoszone.
Sprawozdanie z posiedzenia 20 mają 2016 r. połączonych Sejmowych Ochrony Środowiska
i Rolnictwa na temat projektu ustawy Prawo łowieckie.- Zarząd zapoznał się.
Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników. - Zarząd
zapoznał się.
Roboczy projekt ustawy Prawo łowieckie, który ma spełniać wyrok trybunału konstytucyjnego.Zarząd zapoznał się.
Projekt rozporządzenia w sprawie warunków przekazywania i wprowadzania informacji do
centralnej bazy danych.- Zarząd zapoznał się.
Odpowiedź na wniosek III Walnego Zgromadzenia W-MIR dot. uruchomienia wsparcia
finansowego dla producentów rolnych na ponowne obsiewy gruntów. - Zarząd zapoznał się
z pismem, kopię postanowiono przesłać wraz z protokołem członkom Walnego Zgromadzenia.
Poselski projekt ustawy o izbach rolniczych. - Zarząd zapoznał się z projektem, podtrzymuje
stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Rolnictwa w dniu 15.06.2016 r. - Zarząd podjął uchwałę
o oddelegowaniu na spotkanie Zarządu W-MIR.
Odpowiedź na wniosek W-MIR dotyczący subwencji dla gmin. - Zarząd postanowił pismo
przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Prośba o przekazanie danych członków W-MIR. - Zarząd zapoznał się z pismem, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych dane członków Izby nie mogą być rozpowszechniane,
postanowiono więc omówić z KRIR kwestię przekazywania informacji z KRIR w inny sposób.
Opinia do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Ułatwienie startu młodym rolników”. - Zarząd zapoznał się z opinią.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej ANR oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa. - Zarząd zapoznał się z projektem.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na
rzecz rolnictwa.- Zarząd zapoznał się z projektem.
Pismo do MRiRW dotyczące wniosku z IV posiedzenia KRIR V kadencji w sprawie propozycji
wycofania płodów rolnych z rynku z tytułu embarga rosyjskiego. - Zarząd zapoznał się z
pismem.
Projekt pisma Copa-Cogeca, które zostanie skierowane do KE. Ewentualne. - Zarząd zapoznał
się z pismem.
Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objętego PROW 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.






Pismo do MRiRW w związku z realizacją wniosku z IV posiedzenia KRIR V kadencji
dotyczącego zmiany procedur uzupełniania wniosków składanych w ARiMR w ramach
działania „ Modernizacja gospodarstw rolnych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie pomocy de minimis. - Zarząd zapoznał się
z wystąpieniem
Odpowiedź Prezesa Polskiego Radia na protest samorządu rolniczego.- Zarząd zapoznał się.

Ad 6 W ostatnim punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawy bieżące. :


























Przyjęto protokół nr 7 z dnia 12 maja 2016 r. i nr 8 z dnia16 maja 2016 r.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Markowi Kuźniewskiemu za udział
w obchodach 20-lecia Opolskiej Izby Rolniczej w dniu 09.06.2016 r. w Opolu oraz pokrycia
kosztów zakupu statuetki gratulacyjnej w kwocie 100 zł.
Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji IV Walnego Zgromadzenia W-MIR
w kwocie13412,29 zł brutto, w tym 12800 zł brutto ( sala, catering, noclegi ) i 612,29 –
ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej( z czego 1040 zł brutto stanowią wpłaty uczestników.)
Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wspólnego posiedzenia Zarządu
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych w dniu 12 mają 2016 r. w kwocie 325 zł brutto ( 208 zł wpłaty uczestników, 117 zł- koszt Izby)
Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich
w Ostródzie w dniu 28.04.2016 r. w kwocie 2760 zł brutto (z czego 960 zł catering, 1800 zł
wykładowca).
KSOW- wezwanie do uzupełnienia rozliczenia
operacji „Serowarstwo jako element
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich- warsztaty.” - Zarząd zapoznał się.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - pismo w sprawie przetrzymania 2 okazów wilków.Zarząd zapoznał się z pismem, zostało wystosowane pismo w sprawie.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Prośba o opinię dot.
konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur - Szlaki kulturowe
2016.” - Zarząd zapoznał się z pismem.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - zaproszenie na Walne Zebranie
Członków W-MOT w dniu 16 czerwca 2016 r. w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się
z zaproszeniem podjęto uchwałę uchwałę o oddelegowaniu i upoważnieniu do udziału
w Walnym Zebraniu Panią Zofię Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
Agencja Rynku Rolnego - podziękowanie za aktywne wsparcie V edycji wojewódzkiej imprezy
„Jem owoce piję mleko w życiu zajdę daleko” - Zarząd zapoznał się z podziękowaniem.
Mieszkańcy gminy Korsze- protest i apel o pomoc w związku z budową Fermy trzody chlewnej.
- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił zapoznać się ze sprawą.
WMODR- zaproszenie do współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, ochrony Środowiska
oraz BHP w Rolnictwie w dniu 22.06.2016 r. i prośba o przekazanie nagród dla zwycięzców. Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację Olimpiady i udzieleniu wsparcia w
kwocie 1500 zł. Do pracy w komisji oddelegowano Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa WMIR.
Poseł Jerzy Gosiewski- informacja o podjętych działaniach w sprawie wsparcia finansowego dla
myśliwych, którzy będą odstrzelać bobry.- Zarząd zapoznał się z informacją.
ANR- Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników
indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP. - Zarząd zapoznał
się z propozycją kryteriów.
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców bydła mlecznego- pismo do wiadomości W-MIR
skierowane do wojewody w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej producentów mleka. Zarząd zapoznał się z pismem.
Urząd marszałkowski- Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną,
tradycyjną, lokalną i regionalną w 2016 r.- Zarząd zapoznał się, postanowił przesłać wraz z
































protokołem członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie
określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami
azotu ze źródeł rolniczych. - Zarząd zapoznał się, w sprawie wystosowano pismo do wojewody
z opinią Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Notatka służbowa w sprawie harmonogramu terminów realizacji sprawy prawa pierwokupu
Gospodarstwa Wróblik.- Zarząd zapoznał się z notatką.
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie- odpowiedź na pismo z dnia 28.04.2016 r.
w sprawie zalesienia gruntów rolnych. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Komitet Okręgowy Olimpiady i Umiejętności Wiedzy Rolniczych - Podziękowanie za pomoc
w organizacji eliminacji okręgowych XL edycji Olimpiady. - Zarząd zapoznał się
z podziękowaniami.
Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach- Podziękowanie za pomoc w organizacji Pikniku
Jeździeckiego w dniu 14 mają 2016 r.- Zarząd zapoznał się z podziękowaniami.
Lab-Mlek- zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników ( udział Izby w radzie nadzorczej LabMlek).- Podjęto uchwałę o oddelegowaniu i udzieleniu pełnomocnictwa do udziału
w zgromadzeniu wspólników Pana Marka Kuźniewskiego i Pana Krzysztofa Wiśniewskiego –
Członków Zarządu W-MIR.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi
W-MIR za udział w Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich w dniach 10-12 czerwca
2016 r. w Kętrzynie.
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni- Prośba o wsparcie Międzynarodowego
czempionatu Koni Ardeńskich- Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację i
pokrycie kosztów zakupu nagród w kwocie 6000 zł brutto.
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego- zaproszenie na Dziedzictwo kulturowe Kół
Gospodyń Wiejskich na przestrzeni wieków w ramach Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń
Wiejskich. W dniu 17 czerwca 2016 r. w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu
Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR oraz o zakupie statuetki pamiątkowej w kwocie do 100 zł.
Stacja Doświadczalna oceny Odmian we Wrócikowie- zaproszenie na Dni Pola w dniu 22
czerwca 2016 r. we Wrócikowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowiono przesłać
informację Członkom Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych- zaproszenie na IX Regionalną Wystawę
Przyrodniczo- Łowiecka w dniu 25.06.2016 r. w nadleśnictwie Jedwabno. - Zarząd zapoznał się
z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Kujawsko - Pomorska Izba Rolnicza- zaproszenie na XX- lecie samorządu rolniczego Pomorza
i Kujaw w dniu 24 czerwca 2016 r. w Przysieku. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem
oddelegowano pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR, podjęto uchwałę o zakupie
statuetki pamiątkowej w kwocie do 100 zł.
Poseł Jarosław Sachejko- zaproszenie na konferencję w sprawie TTIP w dniu 12 lipca 2016 r. w
budynku Sejmu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Samorząd Miasta Lidzbark Warmiński- zaproszenie na VI Ogólnopolski Festiwal Serów
Farmerskich w dniach 4-5 czerwca 2016 r. - W festiwalu uczestniczył Pan Marek KuźniewskiCzłonek Zarządu W-MIR.
Zespól kształcenia Rolniczego w Dobrocinie- zaproszenie na uroczystość obchodów Jubileuszu
70 lecia Zespołu Centru Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie w dniu 18 czerwca 2016 r. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Marszałek Województwa – zaproszenie na spotkanie 3 czerwca 2016 r. w Arboretum w
Kudypach – Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi –
Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu.
LGD 9- informacja o Walnym Zebraniu Członków LGD 9 w dniu 15 czerwca w Srokowie.Zarząd zapoznał się z informacją.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu za udział w




















XVII sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 31 maja 2016 r. w Olsztynie
Zespół Szkól Licealnych i Zawodowych w Olecku- zaproszenie na Jubileusz 7—lecia w dniu 17
czerwca 2016 r. w Olecku. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.
Zespól Szkół w Karolewie- Podziękowanie za ufundowanie nagród w Konkursie Kulinarnym
„Smaki Wsi”. - Zarząd zapoznał się z podziękowaniami.
Informacja o konkursie wzorowy ogrodnik.- Zarząd postanowił zgłosić do konkursu Pana Jana
Dziadkiewicza- Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim.
IUNG- Zaproszenie na warsztaty naukowe „ Rozwój produkcji rolniczej w kontekście zmian
klimatu w dniu 23 czerwca 2016 r. Werbkowice. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie
oddelegowano nikogo.
Rada Rodziców Miłakowo- prośba o wsparcie wyjazdu uczniów.- Zarząd zapoznał się
z pismem, wyjaśnił, ze statut Izby nie przewiduje udzielania wsparcia na cel wspomniany
w piśmie.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie - Odpowiedź na pismo dotyczące
rozwiązania kwestii szkód powodowanych przez bobry. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku- prośba o wsparcie XVII Regionalnej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Krajowego Czempionatu Koni Sztumskich. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu za udział
w konferencji dla beneficjentów poświęconej wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w dniu 9 czerwca 2016 r.
Marszałek Województwa- Podziękowanie za konsultacje „Programu rozwoju żywności
regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim
w latach 2016-2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Senat RP- zaproszenie na 25 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 czerwca
2016 r. w Warszawie. - Zarząd postanowił zgłosić do udziału w posiedzeniu Pana Mirosława
Borowskiego.
Zaproszenie do udziału w II Wschodnim Forum Biznesu – 22-23.06.2016 r. w Lublinie. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem nie oddelegowano nikogo.
Departamenty promocji Gospodarczej- Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznychzainteresowanie polskim rynkiem spożywczym w Algierii.- Zarząd zapoznał się z pismem.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie












rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim
oddelegowania na spotkanie Zarządu W-MIR z Ministrem Rolnictwa w dniu 15.06.2016 r.
w Warszawie.
zwrotu kosztów podróży panu Markowi Kuźniewskiemu za udział w obchodach 20-lecia
Opolskiej Izby Rolniczej w dniu 09.06.2016 r. w Opolu oraz pokrycia kosztów zakupu statuetki
gratulacyjnej w kwocie 100 zł.
pokrycia kosztów organizacji IV Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie 13412,29 zł brutto,
w tym 12800 zł brutto ( sala, catering, noclegi ) i 612,29 zł brutto – ogłoszenie w Gazecie
Olsztyńskiej
pokrycia kosztów wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych
w dniu 12 mają 2016 r. w kwocie 325 zł brutto ( 208 zł - wpłaty uczestników, 117 zł- koszt Izby)
pokrycia kosztów szkolenia z zakresu szacowania szkód łowieckich w Ostródzie w dniu
28.04.2016 r. w kwocie 2760 zł brutto (z czego 960 zł catering, 1800 zł wykładowca).
oddelegowania do udziału w Walnym Zebraniu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji














Turystycznej w dniu 16.06.2016 r. Panią Zofię Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.
współorganizacji Olimpiady Olimpiady Wiedzy Rolniczej, ochrony Środowiska oraz BHP
w Rolnictwie i udzieleniu wsparcia w kwocie 1500 zł. Do pracy w komisji oddelegowano Pana
Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR.
oddelegowania i udzielenia pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu wspólników LabMlek w dniu 17 czerwca 2016 r. Panu Markowi Kuźniewskiemu i Pana Krzysztofowi
Wiśniewskiemu – Członkom Zarządu W-MIR.
zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział
w Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich w dniach 10-12 czerwca 2016 r.
w Kętrzynie.
współorganizacji Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich i pokrycie kosztów zakupu
nagród w kwocie 6000 zł brutto.
oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń
Wiejskich. W dniu 17 czerwca 2016 r. w Olsztynie. oraz o zakupu statuetki pamiątkowej.
oddelegowania pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-MIR na XX- lecie samorządu
rolniczego oraz zakupu statuetki pamiątkowej.
zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu z
Marszałkiem Województwa w dniu 3.06.2016 r. w Arboretum w Kudypach
zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu za udział w XVII sesji Sejmiku
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 31 mają 2016 r. w Olsztynie
zwrotu
kosztów
podróży
Panu
Romualdowi
Tańskiemu
za
udział
w konferencji dla beneficjentów poświęconą wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w dniu 9 czerwca 2016 r.
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