Protokół nr 9/2018
posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 13 sierpnia 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski i Zofia Stankiewicz Członkowie Zarządu WMIR, Mirosław Borowski Delegat W-MIR do KRIR, 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 przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie,
rozpoczęło się o godz. 10.30, a zakończyło o godzinie 14.30.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Pisma w sprawie suszy.
2. Pisma dotyczące ASF.
3. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych.
4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
5. Sprawy bieżące.
Ad 1. Pisma w sprawie suszy.
- Wniosek ze spotkania członków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim z dnia 20
lipca 2018 r. - Członkowie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim zwracają się z
prośbą do Zarządu W-MIR o wystosowanie pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
zmiany wytycznych w zakresie szacowania strat w wyniku suszy na użytkach zielonych i kukurydzy.
W zakresie użytków zielonych obecnie plon z I pokosu był niższy o 25%-30%, natomiast w II
pokosie strata wynosiła 80%, zatem szacowanie strat na użytkach zielonych powinno odbywać na
poziomie do 65%. Wytyczne w zakresie szacowania strat wskazują, iż w ramach I pokosu nie
liczymy strat, a jego możliwy plon wskazuje się na 60% plonu łącznego, zatem szacowana strata w
ramach II pokosu może uzyskać maksymalnie 40%, co nie odzwierciedla faktycznych strat w
uprawie.
W odniesieniu do strat w kukurydzy, ze względu na brak uwzględnienia uprawy w raporcie IUNG,
komisja nie ma postaw do szacowania strat, pomimo zaistniałego faktu, że straty w kukurydzy
wystąpiły na poziomie 40%. Komisja w tym zakresie powinna mieć możliwość do indywidualnego
podejścia do szacowania szkód bazując na rzetelnej analizie rzeczywistych strat w uprawie – wniosek
przekazano Przewodniczącemu Komisji Wojewódzkiej Panu Robertowi Nowackiemu.
Zarząd Zapoznał się z wnioskiem.
- W-MODR- Odpowiedź na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
nowomiejskim w sprawie wniesienia zmian w metodologii szacowania klęsk suszy.
Zarząd Zapoznał się z pismem. Postanowiono przesłać Członkom Rady powiatowej W-MIR w
powiecie nowomiejskim.
- Zarządzenie Nr 181 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – uchwała oddelegowania Pan
Mariana Szkamelskiego do prac w komisji na terenie powiatu iławskiego.
Zarząd Zapoznał się z pismem.
- Burmistrz Kisielic - wniosek o powołanie trzeciej komisji ds. szacowania strat w uprawach
spowodowane suszą.

Zarząd Zapoznał się z pismem.
- Krajowa Rada Izb Rolniczych - odpowiedź resortu rolnictwa na pismo KRIR z dnia 20 grudnia
2017 r., w sprawie zwrotu kosztów udziału przedstawicieli Izb Rolniczych w komisjach szacujących.
Zarząd Zapoznał się z pismem.
- Krajowa Rada Izb Rolniczych - Wystąpienie KRIR do ministra w sprawie zmiany sposobu
ogłaszania suszy oraz opracowanie innego rozwiązania szacowania strat.
Zarząd Zapoznał się z pismem.
- W-MODR – meldunek z przebiegu prac żniwnych w województwie warmińsko-mazurskim.
Zarząd Zapoznał się z pismem.
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - zestawienie poszkodowanych rolników z dnia 8
sierpnia 2018r. w wyniku suszy.
Zarząd Zapoznał się z pismem.













Ad 2. Pisma dotyczące ASF:
- Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Informacja dotycząca rozwiązań w związku z poważną sytuacją
epizootyczną w województwie warmińsko-mazurskim - przypadek ASF u dzików oraz świń.
Zarząd postanowił przygotować pismo z propozycjami rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie
rozprzestrzeniania się ASF w województwie warmińsko-mazurskim. Wśród propozycji wskazano
następujące rozwiązania::
Należy wystąpić do Departamentu Ochrony Środowiska Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Marszałkowskiego, z zapytaniem jaka powierzchnia jest obecnie wyłączona spod obwodów
łowieckich. Następnie na tej podstawie należy zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
wnioskiem o czasowy zakaz wyłączeń gruntów spod obwodów łowieckich, w związku z zagrożeniem
dalszego rozprzestrzeniania się ASF w Polsce.
Wskazano potrzebę odejścia od obecnie obowiązujących planów łowieckich w przypadku dzika i
przystąpienia do całkowitej depopulacji tego gatunku.
Należy wprowadzić możliwość stosowania podczas polowań urządzeń noktowizyjnych i
termowizyjnych na obszarach wolnych od ASF.
Należy wprowadzić obowiązek raportowania przez koła łowieckie odstrzałów dzika. Raporty
powinny być przekazywane do Wojewody w cyklu miesięcznym. Podobne raportowanie należy
wprowadzić ze strony Lasów Państwowych.
Inną propozycją jest wprowadzenie rekompensaty/zachęty za odstrzał dzika dla myśliwych w
wysokości 100 zł za każdego upolowanego dzika, na terenie całego województwa.
Należy także zapewnić rolnikom ze stref objętych ograniczeniami sprzedaży trzody do zakładów
przetwórczych. Należałoby zorganizować spotkanie z właścicielami zakładów produkcyjnych,
poprowadzić dialog , który miałby na celu wyjaśnienie jakie warunki trzeba spełnić, aby zakłady
chciały przetwarzać mięso z zagrożonych ASF-em terenów.
Należy włączyć Lasy Państwowe, nadleśnictwa w monitorowanie i odstrzał – redukcję dzików,
zwłaszcza na terenie OHZ-tów.
Dodatkowo należy regularnie i na bieżąco wypłacać rekompensaty z tytułu zmiany profilu
produkcji oraz utraconych kosztów, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej po spotkaniu w dniu 9 sierpnia br. i dyskusji z
myśliwymi wyraził też pesymizm co do ich nastawienia do potrzeby redukcji populacji dzika. Z
wypowiedzi myśliwych podczas spotkania wynikało, że znajdują wiele powodów aby nie prowadzić
odstrzału w wymagany przez sytuację epizootyczną sposób.
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie - informacja dotycząca szóstego ogniska ASFpow. bartoszycki.
Zarząd zapoznał się z pismem.

- Polski Związek Łowiecki - Zaproszenie na spotkanie z łowczymi kół łowieckich dzierżawiącymi
obwody na terenie olsztyńskiego Okręgu PZŁ w dniu 09.08.2018 rok godz. 16.30, siedziba ZO PZŁ
w Olsztynie – uczestniczył Pan Jan Heichel Prezes W-MIR.
Zarząd zapoznał się z pismem. Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży pana Jana
Heichela na to spotkanie.
Ad 3. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych:
- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w dniu 07.08.2018 r.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o
dofinansowanie w kwocie 1000 zł oraz 200 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na
organizację Dożynek Gminnych w Nawrze (dn. 09.09.2018 r.), Dożynek Gminnych w Nielbarku (dn.
26.08.2018 r.), Dożynek Gminno-Powiatowych w Biskupcu (dn. 08.09.2018 r.), Dożynek Gminnych
w Grodzicznie (dn.02.09.2018 r.) – zakup pucharów dla Starostów Dożynek.
Zarząd przychylił się do wniosku. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim dn. 07.08.2018 r.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie
w kwocie do 1000 zł na organizację Dożynek Gminno-Parafialnych w Sękowie w dniu 26 sierpnia
2018 r. oraz Dożynek Gminno-Parafialnych w Krasnołące w dniu 2 września 2018 r. (zakup nagród
rzeczowych dla młodych rolników).
Zarząd przychylił się do wniosku.
- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim dn. 07.08.2018 r.
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie w
kwocie 1000 zł oraz 1000 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację Dożynek
Gminnych w Kisielicach w dn. 02.09.2018 r. (zakup pucharów i nagród rzeczowych), Dożynek
Gminnych w Rożentalu w dn. 16.09.2018 r. (zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Bałoszycach
w dn.02.09.1018 r. (zakup pucharów), Dożynek Gminnych w Zalewie w dn. 02.09.2018 r. (zakup
pucharów), Dożynek Gminnych w Dziarnach w dniu 02.09.2018 r. (zakup pucharów).
Zarząd przychylił się do wniosku. Podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.
- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim Rada Powiatowa WarmińskoMazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim o rozdysponowanie kwoty nie przekraczającej
200 zł brutto ze środków przeznaczonych na współorganizację dożynek w powiecie olsztyńskim oraz
kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady na ufundowanie nagród w konkursie wiedzy
rolniczej, przeprowadzonego podczas Gminnego Święta Plonów w Kolnie w dniu 02 września 2018
roku.
Zarząd przychylił się do wniosku Rady. Podjęto w tej sprawie uchwałę.
- Wniosek Rady powiatowej W-MIR w powiecie ełckim
Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim zwraca
się z prośbą o wydatkowanie kwoty przyznanej przez Zarząd na dożynki :
- 300 zł na nagrody w formie czeku gotówkowego w konkursie na najładniejszy wieniec
dożynkowy podczas dożynek Gminnych Gminy Kalinowo w Sypitkach w dniu 26 sierpnia 2018.
- 400 złotych na nagrody w konkursach organizowanych podczas dożynek gminnych oraz
tabliczek pamiątkowych dla wyróżniających się rolników z gminy Prostki, które zostaną
wręczone podczas dożynek gminnych w dniu 02 września 2018 r.
- 300 zł na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych podczas dożynek Gminnych
Gminy Ełk w dniu 02 września 2018 r.
Zarząd przychylił się do wniosku Rady.
- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim- Przewodniczący Rady Powiatowej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się z prośbą o wydatkowanie
kwoty przyznanej przez Zarząd na dożynki :

- 500 zł na oprawę muzyczną dożynek Diecezjalnych w Gołdapi w dniu 08 września 2018.
- 250 złotych na nagrody w konkursach organizowanych podczas dożynek w gminie Dubeninki,
które zostaną wręczone podczas dożynek gminnych w dniu 09 września 2018.
- 250 zł na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych podczas dożynek gminnych w
gminie Banie Mazurskie w dniu 09 września 2018.
Zarząd przychylił się do wniosku Rady. Podjęto w tej sprawie uchwałę.
- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim- Przewodniczący Rady Powiatowej
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z prośbą o wydatkowanie
kwoty przyznanej przez Zarząd na dożynki:
-300 zł na nagrody konkursach organizowanych podczas dożynek gminnych w Kowalach
Oleckich w dniu w dniu 02 września 2018 r.
- 400 złotych na nagrody w konkursach organizowanych podczas dożynek gminnych oraz
tabliczek pamiątkowych dla wyróżniających się rolników z gminy Wieliczki, które zostaną
wręczone podczas dożynek gminnych w dniu 09 września 2018 r.
- 300 zł na nagrody rzeczowe w konkursach organizowanych podczas dożynek Gminnych
Gminy Świętajno w dniu 15 września 2018 r.
Zarząd przychylił się do wniosku Rady.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem o
wyrażenie zgody dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 1600 zł ( jeden tysiąc sześćset
złotych 00/100 ) ze środków przewidzianych na dożynki oraz pozostających w dyspozycji Rady na
poczet nagród w konkursach organizowanych dla rolników podczas Dożynek Powiatowych w
Wielbarku, które odbędą się 26 sierpnia 2018 r.
Zarząd przychylił się do wniosku Rady, podjęto w tej sprawie uchwałę.
- Rada powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem o
wydatkowanie kwoty w wysokości do 1600 zł ( jeden tysiąc sześćset złotych 00/100 ) ze środków
przewidzianych na dożynki oraz środków Rady. Pieniądze zostaną wydatkowane na zakup nagród w
konkursach organizowanych dla rolników podczas dożynek gminnych odbywających się w
poszczególnych gminach powiatu nidzickiego w roku 2018.
Zarząd przychylił się do wniosku Rady, podjęto w tej sprawie uchwałę.
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z
prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie dożynek powiatowych i gminnych powiecie lidzbarskim, które odbędą się w 2018
roku. W dniu 21.08.2018 r. na posiedzeniu Rada Powiatowa W-MIR w powiecie lidzbarskim
uzgodni szczegóły, co do wydatkowania i rozdziału powyższych środków na poszczególne gminy.
Zarząd przychylił się do wniosku Rady.
- Informacja o posiedzeniu Rady Powiatowej WMIR w powiecie elbląskim w dniu 21.08.2018 w
miejscowości Rogajny.
Zarząd oddelegował do udziału w posiedzeniu pana Jana Heichela Prezesa W-MIR.
Ad 4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
- Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczyk w dniu 25.07.2018 w
gmachu Ministerstwa Środowiska.
W spotkaniu uczestniczył pan Marek Kuźniewski Członek Zarządu W-MIR. Podjęto w tej sprawie
uchwałę.
- pismo z Ministerstwa Środowiska, skierowane do wiadomości KRIR, dotyczące ewentualnych
możliwości dofinansowania tego zabiegu ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Wystąpienie KRIR w związku z trudną sytuacją na rynku owoców miękkich.
Zarząd zapoznał się z pismem.

- wniosek KRIR w sprawie zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Wystąpienie KRIR dotyczące podjęcia działań na forum UE w kierunku zniesienia barier
handlowych dotyczących możliwości eksportu polskich producentów rolnych na rynek rosyjski.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Postanowienie Prokuratury Rejonowej o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie pociągnięcia
posła J. Sachajko do odpowiedzi karnej.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Informacja o studiach podyplomowych "Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie".
Zarząd zapoznał się z pismem.
- W związku z przygotowanymi zmianami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca
2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które
nie podlegają egzekucji przez Zespół do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników
indywidualnych i producentów rolnych wniósł o przekazanie następujących informacji:
a) Propozycji zmian rozporządzenia w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika
prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji dotyczących usprawnienia wydawania
przez Izby Rolnicze opinii komornikom np. zmiany terminu wydawania opinii, określenie jakie
informacje powinien zawierać wniosek komornika do izby rolniczej;
b) Koncepcji zmian rozporządzenia w zakresie prospołecznym rolniczym dot. minimalnego, ale
uczciwego zabezpieczenia kredytu. Jakie z punktu widzenia rolnika należałoby wprowadzić zmiany,
żeby banki miały zabezpieczony kredyt, ale równocześnie kredyt mógł być udzielony rolnikowi, np.
w jakim zakresie należy zmienić przepisy § 1 oraz § 5.
c) Czy właściwe byłoby przyjęcie w zmianie rozporządzenia przepisu dotyczącego zakazu
handlowania wierzytelnościami rolników i w jakim zakresie i powyżej jakiej wysokości?
Zarząd postanowił przesłać odpowiedź na poniższe zagadnienia.
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.
Nie wniesiono uwag do projektu.
- Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w
sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z
zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt.
Nie wniesiono uwag do projektu.
- Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nie wniesiono uwag do projektu.
- projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.
Nie wniesiono uwag do projektu.
- projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix
papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner).
Nie wniesiono uwag do projektu.
- Projekt rozporządzenia MRiRW uchylającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów
postępowania przy zwalczaniu i rozprzestrzenianiu się organizmu Rhyncgophorus ferrugineus .
Nie wniesiono uwag do projektu.
- Odpowiedź MRiRW na pismo samorządu rolniczego w sprawie wątpliwości związanych z
szacowaniem strat spowodowanych przez suszę.

Zarząd postanowił rozesłać pismo pocztą elektroniczną do Członków Zarządu, Walnego
Zgromadzenia i biur terenowych W-MIR.
- Wniosek Zarządu KRIR w sprawie pomniejszenia kwoty pomocy suszowej w przypadku braku
ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wskaźników i czynników służących
kategoryzacji obwodu łowieckiego.
Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.
- wystąpienie KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie stosowania środków
ochrony roślin na działkach zgłoszonych we wniosku obszarowych jako element EFA – realizacja
wniosku Walnego Zgromadzenia W-MIR.
Zarząd zapoznał się z pismem.
Ad 5. Sprawy bieżące:
- Wystawa Ostróda 20-21.10.18 r.
Pani Jolanta Mackiewicz przedstawiła Zarządowi wstępne ustalenia w sprawie organizacji wystawy.
Zarząd wyraził wolę rozpowszechnienia ulotek dotyczących wystawy, wynajęcia stoiska
wystawienniczego. Następnie Zarząd spotkał się z panem Damianem Godzińskim Dyrektorem WMODR, który przedstawił wstępną kalkulację kosztów wystawy. Wyjaśnił, że Ośrodek otrzymał
dotację z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 50 tysięcy złotych na organizację
Wystawy, a dodatkowo jeszcze 20 tysięcy złotych na transport. Zarząd poprosił pana Godzińskiego o
sporządzenie szczegółowej kalkulacji wydatków związanych z wystawą, przy uwzględnieniu
wszystkich wydatków, dotacji oraz roli związków hodowców zwierząt wystawianych podczas jej
trwania.
- Agro na obcasach – 18 października 2018 roku.
Pani Jolanta Mackiewicz przekazała Zarządowi informacje na temat tegorocznej edycji wydarzenia.
Wyjaśniła, że atrakcją wydarzenia będzie występ zespołu TREVOCI, dodatkowo będzie stoisko firmy
Mary Kay i Ford.
- Dożynki Wojewódzkie – konkurs na nowoczesny wieniec dożynkowy „Od tradycji do
nowoczesności”.
Zarząd postanowił zorganizować konkurs i ufundować nagrodę w konkursie, tak jak w roku
ubiegłym. Pani Dyrektor poinformowała o negocjacjach z firmą FORD dotyczących ufundowania
przez tą firmę drugiej nagrody. Poinformowała także, że podczas dożynek odbędzie się też Piknik
wieprzowy.
- Sprzedaż lub wynajem lokalu przy ul. Lubelskiej 43A.
Zarząd postanowił o tym iż biuro przy ul. Lubelskiej będzie wynajmowane. Postanowiono zaprosić
do negocjacji przedstawicieli firmy DBK, zainteresowanych wynajmem dawnego biura Izby.
- podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania i zwrotu kosztów podróży pana Krzysztofa Wiśniewskiego na
nagranie do TVP w dniu 18.07.2018 roku w Olsztynie.

- Zasady wydawania rękojmi.
Zarząd W-MIR rozmawiał na temat zasad wydawania rękojmi dzierżawy gruntów rolnych.
Postanowiono omówić tą sprawę na najbliższym posiedzeniu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych
W-MIR i komisji.
- Urząd Marszałkowski - prośba o oddelegowanie przedstawiciela W-MIR do prac nad aktualizacją
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025,
oraz zaproszenie na konferencję inaugurującą planowanie strategiczne w województwie w dniu 12
września 2018 roku.
Zarząd oddelegował pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR. Podjęto w tej sprawie uchwałę.

- Urząd Marszałkowski - Zaproszenie na spotkanie w dniu 20.08.2018 r. dotyczące potrzeb
wapnowania gleb w Olsztynie.
Zarząd oddelegował pana Jana Heichela Prezesa W-MIR. Podjęto w tej sprawie uchwałę.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – odpowiedź na pismo W-MIR dotycząca
odszkodowania dla rolnika z gm. Radomno.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Polska Akademia Nauk – informacja dotycząca ogłoszonych przetargów ustnych na dzierżawę
działek położonych w obrębie Baranowo, Prawdowo, Sady.
Zarząd postanowił przekazać ogłoszenie do opublikowania Pani Annie Bućwiło pracownikowi biura
W-MIR.
- Kancelaria Radcy Prawnego "AGRA" - do wiadomości WMIR pismo dotyczące zgody
przedłużenia umowy dzierżawy w drodze ugody w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy rolnikiem
a KOWR OT w Olsztynie.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Rolnik z gm. Świętajno - Odpowiedź RDOŚ na wniosek rolnika ws. odszkodowania za szkodę
wyrządzoną przez wilki oraz informacja prawna przygotowana przez Panią Karolinę Niedzielska
Radcę Prawnego.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- W-MODR - zaproszenie pięciu przedstawicieli Izby Rolniczej do udziału w wyjeździe studyjnym
pn. "Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu
żywności wysokiej jakości " realizowany w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów KSOW w
terminie 10-15 września 2018 roku – zgłoszenie do 17 sierpnia br.
Zarząd zapoznał się z pismem, rozdysponował miejsca na wyjazd studyjny.
- W-MODR - pismo dot. udziału w pracach komisji konkursowej AgroLiga 2018.
Zarząd postanowił przyznać kwotę nie przekraczającą 1000 zł brutto na nagrody w konkursie, do
udziału w pracach komisji konkursowej oddelegowano pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu.
Podjęto w tej sprawie uchwałę.
- Poseł na Sejm Urszula Pasławska – zapytanie wraz z odpowiedzią Ministra Rolnictwa w sprawie
importu owoców miękkich.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni - z prośba o dofinansowanie na wyjazd na
Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich do Szwecji w Bollerup w dniach 1-5.08.2018.
Zarząd postanowił przyznać dofinansowanie hodowcom w kwocie nie przekraczającej 2000 zł brutto.
Podjęto w tej sprawie uchwałę.
- Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie - Prośba o wsparcie
finansowe w związku z organizowanym spotkaniem hodowców bydła mlecznego w dniu 14.10.2018
roku.
Zarząd zapoznał się z pismem. Zaproponowano 500 zł w głosowaniu, w którym były 3 osoby za, 1
wstrzymująca się, przegłosowano dofinansowanie w kwocie 500 zł brutto. 1 osoba była za
przyznaniem kwoty 1000 zł. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu 500 zł brutto na ten cel.
- Instytut Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju w Olsztynie - Informacja o konferencji
"Dialog innowacji " w dniu 20 września 2018 roku w Olsztynie.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- GOK Kolno - Prośba o wsparcie finansowe Dożynek Gminnych w Kolnie w dniu 02.09.2018 roku.
Wniosek przekazano do realizacji Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim – Rada złożyła
stosowany wniosek do Zarządu.
- Urząd Gminy Iława - Prośba o dofinansowanie Dożynek Gminnych w miejscowości Dziarny w
dniu 02.09.2018 roku.

Zarząd zapoznał się z pismem. Uznano, że wniosek jest realizowany w ramach działań Rady
Powiatowej oraz w ramach środków przeznaczonych na organizację dożynek w 2018 roku według
decyzji Rady Powiatowej.
- Urząd Gminy Lidzbark Warmiński - prośba o dofinansowanie Dożynek Gminnych 2018 w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku w dniu 02.09.2018 roku.
Zarząd zapoznał się z pismem. Uznano, że wniosek może być realizowany w ramach działań Rady
Powiatowej. Przekazano Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim do rozpatrzenia.
- Urząd Miasta i Gminy Młynary - Prośba o wsparcie finansowe w związku z organizacją Dożynek
Gminnych w dniu 01.09.2018 roku w Młynarach.
Zarząd postanowił przekazać pismo do rozpatrzenia Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie
elbląskim.
- Oferta Firmy Puls Regionu na druk artykułu w Pulsie Regionu.
Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wykupić 1 stronę w wydaniu wrześniowym, z
przeznaczeniem na artykuły dotyczące warunków pomocy dla gospodarstw dotkniętych suszą oraz
nowelizacji prawa łowieckiego. Podjęto w tej sprawie uchwałę.
- Inspekcja Weterynaryjna – Zawiadomienie o wykryciu 7 ogniska ASF w województwie
warmińsko-mazurskim.
Zarząd zapoznał się z pismem.
- Urząd Miasta i Gminy Pasym - zaproszenie na Dożynki Gminne Od Kłosa do Chleba w dniu
11.08.2018 r. w Pasymiu.
Zarząd zapoznał się z pismem. W Dożynkach wziął udział pan Romuald Tański.
- Urząd Miejski w Biskupcu - zaproszenie na 12. Warmińską Ucztę Pierogową w dniu 11 sierpnia
2018 roku w Biesowo.
Zarząd zapoznał się z pismem. W wydarzeniu wziął udział pan Jan Heichel.
- Program „Moja Wieś” - zaproszenie na Galę Finałową konkursu Kulinarna Biblia Polskich Potraw
Tradycyjnych w dniu 18 sierpnia 2018r w Międzynarodowej Szkole Sztuki Kulinarnej
w Łodzi.
Zarząd zapoznał się z pismem, nikt nie został oddelegowany.
- Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn - Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 25 sierpnia 2018r. na
przystani miejskiej w Miłomłynie.
Zarząd zapoznał się z pismem, oddelegowano panią Zofię Stankiewicz. Podjęto w tej sprawie
uchwałę.
- Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach - Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 02.09.2018 roku
w Amfiteatrze w Rozogach.
Zarząd zapoznał się z pismem, oddelegowano pana Romualda Tańskiego. Podjęto w tej sprawie
uchwałę.
- Dolnośląska Izba Rolnicza - Zaproszenie na VII Dolnośląskie Dożynki Rolników w Zaciszu,
gmina Leśna w dniu 9 września 2018r.
Zarząd zapoznał się z pismem, nikt nie został oddelegowany.
- Zaproszenie na Dożynki Gminy Orneta, które odbędą się w Mingajnach w dniu 01.09.2018 roku.
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Zarząd postanowił przygotować pismo do KOWR w sprawie zwiększenia opiniowanej powierzchni w
sprawach dotyczących przedłużenia umów dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP.
Podczas posiedzenia Zarządu W-MIR w dniu 13 sierpnia 2018 roku podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zwrotu kosztów podróży pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na spotkanie z łowczymi kół
łowieckich dzierżawiących obwody na terenie olsztyńskiego Okręgu PZŁ w dniu 09.08.2018 roku w Olsztynie,

- w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim na dożynki w
powiecie nowomiejskim, iławskim, olsztyńskim, szczycieńskim, nidzickim,
- zwrotu kosztów podróży pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu W-MIR na spotkanie z Ministrem
Środowiska Henrykiem Kowalczyk w dniu 25.07.2018 w gmachu Ministerstwa Środowiska w Warszawie,
- w sprawie oddelegowania i zwrotu kosztów podróży pana Krzysztofa Wiśniewskiego na nagranie do TVP w
dniu 18.07.2018 roku w Olsztynie,
- w sprawie organizacji konkursu na nowoczesny wieniec dożynkowy „Od tradycji do nowoczesności”
podczas Dożynek Wojewódzkich w dniu 16 września 2018 roku i przeznaczyć kwotę 1000 zł brutto na nagrodę.
- w sprawie oddelegowania pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR do prac nad aktualizacją Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025,
- w sprawie oddelegowania i zwrotu kosztów podróży pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na spotkanie w
dniu 20.08.2018 r. dotyczące potrzeb wapnowania gleb w Olsztynie,
- w sprawie przystąpienia do współorganizacji konkursu AgroLiga,
- w sprawie pokrycia części kosztów wyjazdu przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców
Koni na Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich do Szwecji,
- w sprawie współorganizacji spotkania hodowców bydła mlecznego,
- w sprawie pokrycia kosztów druku artykułu w Pulsu Regionu,
- w sprawie oddelegowania pani Zofii Stankiewicz Członka Zarządu W-MIR na Dożynki Gminne w dniu
25.08.2018 roku w Miłomłynie,
- w sprawie oddelegowania pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR na Dożynki Gminne w dniu
02.09.2018 roku w Rozogach.
Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Protokołowała Aleksandra Kasińska.

