
Protokół nr 17/2015
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 28 sierpnia 2015 roku

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – 
Wiceprezes  W-MIR,  Marek  Kuźniewski  –  Członek  Zarządu  W-MIR,  Zofia  Stankiewicz  - 
Członek  Zarządu  W-MIR,  Krzysztof  Wiśniewski  -  Członek  Zarządu  W-MIR,  Mirosław 
Borowski – Delegat do KRIR, Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta Mackiewicz – Z-ca 
Dyrektora  Biura  oraz  zaproszeni  goście:  Agnieszka  Jończyk  –  Prezes  Fundacji  „Młody 
Hodowca”,  Jarosław  Sarnowski  –  Dyrektor  Departamentu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  i 
Rolnictwa  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego,  Zygmunt 
Kiersz  –  Dyrektor  Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  w  Olsztynie, 
Paweł  Policht  –  Członek  Zarządu  Warmińsko-Mazurskiego  Związku  Hodowców  Bydła 
Mlecznego  w  Olsztynie,  Zdzisław  Szewczak  –  Dyrektor  Biura  Warmińsko-Mazurskiego 
Związku  Hodowców  Bydła  Mlecznego  w  Olsztynie,  Jan  Florczyk  –  Prezes  Warmińsko-
Mazurskiego Związku Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej w Olsztynie, Henryk Kuhn – 
Prezes  Warmińsko-Mazurskiego  Związku  Hodowców  Koni  w  Olsztynie,  Irena  Żelanis  – 
Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w 
Olsztynie, Bronisław Żelanis - Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i 
Kóz w Olsztynie, Mariusz Dziuda – Członek Zarządu Expo Arena S.A., Paweł Jaskółowski - 
Expo Arena S.A., Paweł Sosnowski – LOGIC Sp. z o.o., Ewa Zyskowska – Polski Związek 
Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus” Olsztyn.

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu 
rozpoczęło się o godz. 1030 i trwało do godz. 1700. 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Spotkanie  z  Prezesem  Fundacji  „Młody  Hodowca”  w  celu  omówienia  szczegółów 

współpracy
2. Spotkanie ze związkami branżowymi w sprawie Wystawy Hodowlanej w lutym 2016 na 

terenie obiektu Expo Arena Ostróda
3. Spotkanie z przedstawicielem firmy LOGIC Sp z o.o. w sprawie wykorzystania dronów w 

rolnictwie
4. Wnioski Rad Powiatowych
5. Pisma w sprawie suszy
6. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
7. Sprawy bieżące

Ad. 1. Spotkanie z Prezesem Fundacji „Młody Hodowca” w celu omówienia szczegółów 
współpracy
Pani  Agnieszka  Jończyk  –  Prezes  Fundacji  „Młody  Hodowca”  omówiła  cele  statutowe 
Fundacji oraz jej działalność i doświadczenia. Fundację tworzy grupa inicjatywna składająca 
się z czterech osób (Zarząd); osoby te działają w ramach wolontariatu. Organizacja działa na 
rzecz młodych osób wywodzących się z gospodarstw rolnych lub planujących swoją przyszłość 
z  hodowlą  bydła  mlecznego.  Fundacja  organizuje  różne  wydarzenia,  z  którymi  dociera  do 
zainteresowanych  odbiorców,  np.  konferencje,  wyjazdy  –  przykładem  może  być  European 
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Young Breeders School odbywający się w Battice w Belgii. Jest to szkoła organizowana przez 
Association Wallonne de l’Elevage w dniach 2 – 6 września 2015 r.  Wyjazd ma charakter 
praktyczno – naukowy, a jego celem jest profesjonalna nauka strzyżenia i pielęgnacji bydła 
wystawowego oraz udział  w konkursie Młodego Hodowcy,  gdzie zwycięzca ma możliwość 
wyjazdu do Kanady na 3 tygodniowy profesjonalny kurs. Pani Agnieszka Jończyk – Prezes 
zaprosiła  do  współpracy  Warmińsko-Mazurską  Izbę  Rolniczą  oraz  zwróciła  się  o  wsparcie 
finansowe  „wydarzenia  belgijskiego”.  Poinformowała  również,  iż  z  ofertą  współpracy 
Fundacja bezskutecznie zwracała się do Polskiej Federacja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka.
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR stwierdził, że 
temat  działania  Fundacji  należy  poruszyć  podczas  posiedzenia  zarządu  Warmińsko-
Mazurskiego  Związku  Hodowców  Bydła  Mlecznego.  Ponadto,  Zarząd  W-MIR  postanowił 
przekazać kwotę 2000 zł brutto na wyjazd przedstawicieli Fundacji do Belgii, podjęto uchwałę 
w sprawie współorganizacji wyjazdu szkoleniowego.

Ad. 2. Spotkanie ze związkami branżowymi w sprawie Wystawy Hodowlanej w lutym 
2016 na terenie obiektu Expo Arena Ostróda
Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR przywitał przedstawicieli związków branżowych przybyłych 
na spotkanie w sprawie organizacji wystawy hodowlanej w lutym 2016 r. na terenie obiektu 
Expo Arena w Ostródzie.  Następnie  zwrócił  się o wystąpienie  do pana Mariusza Dziudy – 
Członka Zarządu Expo Arena S.A. 
Pan  Mariusz  Dziuda  przedstawił  informacje  na  temat  obiektu  Expo  Arena  w  Ostródzie. 
Centrum  targowo  -  wystawiennicze  zajmuje  powierzchnię  5  ha  pod  dachem  (obiekt  jest 
mniejszy tylko od hal w Poznaniu). Po zmianie właściciela nastąpiło dokapitalizowanie spółki 
z  21  mln  zł  kapitału  założycielskiego  do  85  mln  zł.  Zatwierdzony został  plan  rozwoju na 
najbliższe  trzy  lata,  podczas  których  obiekt  ma  zostać  wypromowany  jako  obiekt 
wystawienniczo  –  konferencyjny.  Organizowane  są  różnego  rodzaju  imprezy:  Asia  Trade, 
Hubertus, Targi Sacrum, kosmetyczne. W Arenie zatrudnieni są mieszkańcy tego regionu (60 
osób).  Expo  Arena  S.A.  ma  odpowiedni  potencjał  (możliwości  techniczne,  zaplecze)  do 
organizacji  dużej  imprezy  rolniczej.  Pan  Mariusz  Dziuda  zaproponował  zorganizowanie 
wystawy hodowlanej w dniach 13 – 14.02.2016 r., połączonej z imprezą organizowaną przez 
Polską  Izbę  Gospodarczą  Maszyn  i  Urządzeń  Rolniczych.  Impreza  zorganizowana  przez 
PIGMiUR w lutym 2015 r. w Expo Arena w Ostródzie przyciągnęła 18000 zwiedzających. 
Pan  Paweł  Jaskółowski  przedstawił  koncepcję  organizacji  wystawy.  W  związku  z 
wprowadzeniem zwierząt do wewnątrz, największym kosztem będzie przygotowanie miejsc dla 
zwierząt:  maty,  żeby zwierzęta  się  nie  ślizgały,  ring,  trybuny,  a  po wystawie  pozbycie  się 
zapachów.  Wokół  wystawy  zwierząt  będzie  wszystko,  co  jest  związane  z  hodowlą. 
Przygotowanie  logistyczne  imprezy  to  około  130  tys.  zł  –  150 tys.  zł.  W związku  z  tym 
niezbędne będzie pozyskanie funduszy np. z KSOW. 
Pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  poparł  ideę  promocji 
rolnictwa  poprzez  tego  typu  imprezy.  Organizacja  wcześniejszych  imprez  rolniczych  w 
obiekcie w Ostródzie pochłonęła środki w wysokości około 200 tys. zł i był to głównie koszt 
wynajmu  powierzchni  wystawowej.  Pan  Jarosław  Sarnowski  poinformował,  iż  wnioski  w 
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ramach KSOW na lata 2016 – 2017 będą przyjmowane najprawdopodobniej od października 
2015 r.  
Pan Zygmunt Kiersz – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Olsztynie stwierdził, iż organizacja wystawy maszyn rolniczych w lutym jest dobrym termnem. 
Termin ten nie jest jednak odpowiedni dla organizacji wystawy zwierząt. Pan Zygmunt Kiersz 
poinformował,  iż W-MODR wraz z samorządem województwa czyni  starania o pozyskanie 
terenów koło  Stawigudy w celu  przygotowania  tam centrum wystawienniczego,  w którym 
odbywały by się wystawy hodowlane na zewnątrz, na polach.
Pan Henryk Kuhn – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie 
poinformował,  iż  wystawa  zwierząt,  która  odbyła  się  w  2014  r.  w  Ostródzie  została 
przygotowana niezgodnie z oczekiwaniami hodowców – wystawców. Ponadto zauważył,  że 
przy  obiekcie  nie  ma  wystarczającej  liczby  miejsc  parkingowych.  Pan  Henryk  Kuhn  był 
zainteresowany, czy podczas imprezy boksy będą kupowane (koszt jednorazowy; gdzie boksy 
będą  składowane)  czy  dzierżawione,  oraz  jaki  ma  być  udział  związków  hodowców  w 
kwestiach finansowych.
Pan Mariusz Dziuda odpowiedział, iż organizacja każdej imprezy wiąże się z dużym ryzykiem, 
dlatego  też  właściwe byłoby  połączeniu  dwóch wystaw (maszyn  rolniczych  –  imprezy  już 
istniejącej) z wystawą hodowlaną. Obecnie jesteśmy na etapie rozmów czy impreza odbędzie 
się  i  czy  termin  jest  odpowiedni.  Jeśli  chodzi  o  środki  finansowe  –  wszystko  zależy  od 
udzielenia dotacji na organizację przez Urząd Marszałkowski.
Pan Paweł Policht – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła 
Mlecznego w Olsztynie zauważył, że targi organizowane przez W-MODR są imprezą bardzo 
dobrą,  kameralną,  ale  nie  rozwojową.  Uważa  za  świetny  pomysł  organizacji  wystawy 
hodowlanej w Ostródzie, ponieważ tam są perspektywy rozwoju. Dla takiej imprezy ważna jest 
profesjonalna  organizacja.  Termin  w  lutym  jest  doskonałym  terminem,  ponieważ  jako 
wystawca pan Policht ma czas na przygotowanie zwierząt. Jedynym problemem mogą być zbyt 
niskie  temperatury  podczas  transportu.  Pan  Policht  dodał,  że  zwierzętom  należy  się 
profesjonalne podejście, nie można traktować ich po macoszemu.
Pan Jan Florczyk – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Zarodowej Trzody 
Chlewnej w Olsztynie zgodził się z przedmówcą: organizacja wystawy to doskonały pomysł, 
problem z niskimi temperaturami podczas transportu. Pan Jan Florczyk chciał się dowiedzieć, 
czy w przypadku organizacji wystawy w Ostródzie, nie będzie już organizowana wystawa przy 
W-MODR.
Pan Zygmunt Kiersz – Dyrektor W-MODR stwierdził, że hodowcy mogą wystawiać zwierzęta 
w miejscach ich interesujących. Natomiast marszałek województwa powinien czynić starania, 
aby W-MODR miał tereny wystawowe, ponieważ obecne są nieodpowiednie.
Pani  Irena  Żelanis  –  Dyrektor  Biura  Warmińsko-Mazurskiego  Regionalnego  Związku 
Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie przyznała, że termin nie jest do końca odpowiedni, ale 
jeśli będzie zgoda wystawców ze Związku, to Związek weźmie udział w wystawie. 
Pan  Mirosław Borowski  –  Delegat  do  KRIR zwrócił  się  o  przygotowanie  prezentacji  dot. 
organizacji wystawy (wygląd, boksów, ringów) oraz kosztów.
W związku  z  aprobatą  wyrażoną  przez  związki  branżowe  w sprawie  organizacji  wystawy 
hodowlanej  postanowiono przystąpić  do organizacji  imprezy.  Zaproponowano,  aby impreza 
nosiła  nazwę:  Warmińsko-Mazurska  Wystawa  Zwierząt  Hodowlanych.  Głównym 
organizatorem,  z  uwagi  na  możliwość  pozyskania  środków  z  KSOW,  będzie 
najprawdopodobniej Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. W-MIR wykupi pakiet wystawowy 
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w Expo Arena, a pozostałe koszty zostaną pokryte przez Expo Arena. Ustalono, iż do dnia 
04.09.2015  r.  związki  przekażą  informację  dot.  liczby  zwierząt,  które  wezmą  udział  w 
wystawie.  Następnie  zostanie  zorganizowane  spotkanie  połączone  z  wizją  lokalną  w  Expo 
Arena w Ostródzie.

Ad.  3.  Spotkanie  z  przedstawicielem  firmy  LOGIC  Sp  z  o.o.  sp.k.  w  sprawie 
wykorzystania dronów w rolnictwie
Przedstawiciele  LOGIC Sp z o.o.  sp.k.  omówili  ofertę  firmy.  Firma zajmuje się  produkcją 
samolotów oraz pilotów.  Wykorzystanie  dronów np.  S-200 Ranger  z  napędem silnikowym 
stwarza  wiele  możliwości  dla  rolnictwa:  pomiary  powierzchni  działek  rolnych  (określenie 
dokładne  uprawy),  mapa  NDVI  terenów  dotkniętych  suszą  lub  innymi  niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi,  szkody  łowieckie  –  dostarczenie  kompletnego  materiału 
dowodowego  dzięki  zdjęciom  z  powietrza,  optymalizacja  kosztów  uprawy  dzięki 
zróżnicowanemu  nawożeniu.  Możliwości,  jakie  daje  wykorzystanie  dronów  to  m.in. 
wykonywanie  ortofotomap  oraz  map  zdrowotności  roślin  (NDVI)  z  dokładnością  5  cm na 
pixel, wykonywanie ortofotomap kamerą termowizyjną z dokładnością 10 cm na pixel. Koszt 
wykonania dokumentów zależy od powierzchni, około 25 zł / ha oraz koszty transportu drona.
Po zapoznaniu się z ofertą,  Zarząd W-MIR zwrócił  się o przesłanie  oferty,  która następnie 
zostanie rozesłana w teren.

Ad. 4. Wnioski Rad Powiatowych

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego 
1. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji 
Rady Powiatowej na zakup  nagród w konkursie wieńców dożynkowych, które będą 
wręczone w czasie dożynek gminnych w Godkowie w dniu 30 sierpnia 2015 r. – Zarząd 
podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR z powiatu 
elbląskiego.

2. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji 
Zarządu W-MIR na zakup nagród i oprawę artystyczną w czasie dożynek powiatu 
elbląskiego  w Gronowie Elbląskim w dniu 19 września 2015 roku. - Ww. koszty zostaną 
pokryte w ramach Uchwały Nr 16/2015 Zarządu w sprawie współorganizacji dożynek w 
powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ostródzkiego 
1. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 800 zł ze środków będących w dyspozycji 
Zarządu  W-MIR na  zakup  nagród  w  konkursach  wieńców  dożynkowych,     w  czasie 
Dożynek Powiatu Ostródzkiego w Ostródzie  w dniu 13 września 2015 roku.

2. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji 
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Zarządu W-MIR na zakup  nagród , które będą wręczone w czasie dożynek wiejskich w wsi 
Liksajny  w dniu 21 sierpnia 2015 roku.

- Ww. koszty wniosków nr 1 i 2 zostaną pokryte w ramach Uchwały Nr 16/2015 Zarządu w 
sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015  
roku.

- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ostródzkiego
Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim 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  nagrody  dla  wyróżnionych  rolników,  które  będą  wręczone  w 
czasie dożynek gminnych w Miłakowie w dniu 6 września 2015r. - Zarząd podjął uchwałę w 
sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ostródzkiego.

- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR z powiatu działdowskiego dn. 17.08.2015 r.
Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Działdowskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 430 zł 
będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  na  zakup  nagród  rzeczowych  dla  laureatów  V 
Czempionatu Źrebiąt Ras Zimnokrwistych w Hartowcu k. Działdowa w dniu 23.08.2015r. - 
Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  rozdysponowania  środków  Rady  Powiatowej  W-MIR  z  
powiatu działdowskiego.

- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR z powiatu działdowskiego dn. 27.08.2015 r. 
Rada  Powiatowa  W-MIR  w  Powiecie  Działdowskim  wnioskuje  do  Zarządu  W-MIR  o 
dofinansowanie w kwocie do 1000 zł na zakup nagród rzeczowych dla młodych hodowców 
biorących udział w Dożynkach Powiatowych w gminie Iłowo-Osada w dniu 13.09.2015 r. - 
Ww.  koszty  zostaną  pokryte  w  ramach  Uchwały  Nr  16/2015  Zarządu  w  sprawie  
współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim przeznacza kwotę 1000 zł przyznaną 
uchwałą  Zarządu  Izby  na  sfinansowanie  nagród  dla  dwóch  małżeństw  rolników  z  gminy 
Świętajno, które zostaną wręczone jako wyróżnienia podczas obchodów dożynek powiatowych 
w dniu 30 sierpnia 2015 r. w Świętajnie. - Ww. koszty zostaną pokryte w ramach Uchwały Nr 
16/2015 Zarządu w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-
mazurskiego w 2015 roku.

-   Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  nidzickim przeznacza  kwotę 1000 zł  przyznaną 
uchwałą Zarządu Izby na sfinansowanie wyróżnień i nagród rzeczowych dla rolników podczas 
dożynek  i  uroczystości  rolniczych  odbywających  się  w  gminach  powiatu  nidzickiego. 
Postanowiono przyznać po 330 zł na niżej wymienione uroczystości:
   - dożynki gminne w Kozłowie 30 sierpnia 2015 r.,
   - dożynki gminne w Janowie 13 września 2015 r.,
   - święto pieczonego ziemniaka w janowcu Kościelnym 20 września 2015 r.
-  Ww.  koszty  zostaną  pokryte  w  ramach  Uchwały  Nr  16/2015  Zarządu  w  sprawie  
współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.

-  Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Iławskim dn. 25.08.2015 r. 
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1. Rada  Powiatowa  W-MIR  w  Powiecie  Iławskim  wnioskuje  do  Zarządu  W-MIR  o 
dofinansowanie w kwocie do 1000 zł na organizację Dożynek Gminnych w Nowej Wsi w 
dniu 06.09.2015r. (zakup pucharów). - Ww. koszty zostaną pokryte w ramach Uchwały Nr  
16/2015  Zarządu  w  sprawie  współorganizacji  dożynek  w  powiatach  województwa 
warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.

2. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 400zł 
będących w dyspozycji  Rady Powiatowej  na zakup pucharów dla  Starostów Dożynek i 
nagród rzeczowych w konkursie na „Najładniejszy wieniec dożynkowy” podczas Dożynek 
Gminnych w Kisielicach, które odbędą się w dniu 06.09.2015r. 

3. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 400zł 
będących w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup pucharów lub statuetek dla Starostów 
Dożynek podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się w dniu 06.09.2015r. w Prątnicy.  

4. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 400zł 
będących w dyspozycji Rady Powiatowej na ufundowanie nagród rzeczowych dla dzieci w 
konkursie  plastycznym  dot.  płodów  rolnych,  który  odbędzie  się  w  dniu  06.09.2015  r. 
podczas Gminnych Dożynek w Zalewie. 

5. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o przeznaczenie kwoty 400zł 
będących w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup pucharów za zajęcie I, II i III miejsca w 
Gminnym Konkursie Wieńca Dożynkowego podczas Dożynek Gminnych w Suszu, które 
odbędą się w dniu 06.09.2015 r. 

- W sprawie wniosków nr 2, 3, 4 oraz 5 Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania 
środków Rady Powiatowej W-MIR z powiatu iławskiego.

- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ełckiego
Rada Powiatowa W-MIR z powiatu ełckiego wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinansowanie 
w  kwocie  1000  zł  na  organizację  Dożynek  Diecezjalnych  w  Gminie  Kalinowo  w  dniu 
08.09.2015 r. - Ww. koszty zostaną pokryte w ramach Uchwały Nr 16/2015 Zarządu w sprawie  
współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku. 

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR z powiatu węgorzewskiego
1. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca 

się z prośbą do Zarządu W-MIR aby w zarządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 
dnia 24 sierpnia 2015 r., znak:IGR-XI.7160.111.2015 zmienić zapis z trwałych użytków 
zielonych na użytki  zielone,  ponieważ dotychczasowy zapis eliminuje rolników traw na 
gruntach ornych. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem. 

2. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca 
się z prośbą do Zarządu W-MIR o dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 1000 zł na 
organizację  dożynek  powiatowych,  które  odbędą  się  w  dniu  20  września  2015  r.  w 
miejscowości  Węgielsztyn,  gmina  Węgorzewo -  Ww. koszty  zostaną pokryte  w ramach 
Uchwały  Nr  16/2015  Zarządu  w  sprawie  współorganizacji  dożynek  w  powiatach 
województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.

3. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca 
się  z  prośbą  do  Zarządu  W-MIR  o  obecność  przedstawiciela  Punktu  Informacji 
Europejskiej Europe Direct – Olecko, Olsztyn na dożynkach powiatowych, które odbędą 
się w dniu 20 września 2015 r. w miejscowości Węgielsztyn, gmina Węgorzewo – Zarząd 
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zapoznał  się  z  wnioskiem.  Z  uwagi  na  odbywające  się  w  dniu  20.09.2015  r.  Dożynki  
Wojewódzkie,  konsultanci  Punktu  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct  –  Olecko  /  
pracownicy  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  będą świadczyć  pracę  na  Dożynkach 
Wojewódzkich w Olsztynku.

- Wniosek Rady Powiatowej W-MIR z powiatu olsztyńskiego
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje do 
Zarządu  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  o  przeznaczenie  kwoty  500 zł  ze  środków 
przyznanych  przez  Zarząd  na  współorganizację  Dożynek  w  2015  roku  w  poszczególnych 
powiatach zgodnie z uchwałą nr 16/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku na współorganizację 
Dożynek  Powiatowo-Gminnych  w Barczewie  w dniu  5  września  2015 roku.  -  Ww.  koszty  
zostaną pokryte w ramach Uchwały Nr 16/2015 Zarządu w sprawie współorganizacji dożynek 
w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.

Ad. 5. Pisma w sprawie suszy
-  zmiana  Uchwały  Nr  13/2015  Zarządu  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  z  dnia 
17.07.2015  roku  dotyczy  uzupełnienia  oddelegowania  przedstawicieli  W-MIR  do  składów 
komisji  powiatowych  ds.  oszacowania  start  w  uprawach  rolnych  spowodowanych 
niekorzystnymi  zjawiskami  atmosferycznymi.  –  Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany 
uchwały Nr 13/2015. 

- Członek Rady Powiatowej W-MIR powiatu ełckiego – odpowiedź na stanowisko Zarządu w 
sprawie suszy -  Rolnicy z  terenu gminy Ełk ale  zapewne innych domagają się  szacowania 
szkód suszowych na trawach na go. i łąkach. Sytuacja jest nieciekawa, a brak reakcji wojewody 
niezrozumiały. – Zarząd zapoznał się z pismem. Zostały już podjęte czynności w tej sprawie.

-  Wojewoda Warmińsko-Mazurski  -  Prośba o powiadomienie  producentów rolnych  o pilne 
składanie  wniosków  do  gmin  o  oszacowanie  szkód  na  obowiązujących  formularzach 
dostępnych w gminie  –  Zarząd zapoznał  się z pismem. Informacja została umieszczona na 
stronie internetowej oraz fan page’u W-MIR oraz przesłana w wiadomości sms. 

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski – zaproszenie na spotkanie w dniu 24.08.15 w Olsztynie 
dotyczące szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą rolniczą – podjęcie uchwały w 
sprawie  uczestnictwa  Pana  Romualda  Tańskiego,  Pani  Zofii  Stankiewicz,  Pana  Marka 
Kuźniewskiego  oraz  Pana  Krzysztofa  Wiśniewskiego.  -  Zarząd podjął  uchwałę  w sprawie  
zwrotu  kosztów  podróży  przedstawicielom  W-MIR  na  spotkanie  (pan R.  Tański,  pani  Z.  
Stankiewicz, pan M. Kuźniewski oraz pan K. Wiśniewski).

- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki  w Olsztynie  – Protokół ze spotkania  w sprawie 
suszy rolniczej w dniu 24 sierpnia 2015 roku – Zarząd zapoznał się z protokołem.

-  Wójt  Gminy  Janowiec  Kościelny  -  Prośba  o  wprowadzenie  stanu  klęski   żywiołowej  w 
zakresie  wszystkich upraw  na terenie  gminy Janowiec Kościelny –  Zarząd zapoznał  się z  
pismem.

7



- Petycja instytucji powiatu szczycieńskiego do Pana Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa 
oraz do Pana Mariana Podziewskiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19.08.2015 
roku  o  podjęcie  działań  w  sprawie  suszy  panującej  na  terenie  województwa  warmińsko-
mazurskiego - Zarząd zapoznał się z petycją.

-  Wójt  Gminy  Janowiec  Kościelny  –  do  wiadomości  W-MIR dotyczące  utworzenia  stacji 
klimatycznej na terenie gminy Janowiec Kościelny niezbędnej do monitorowania m.in. suszy 
rolniczej. - Zarząd zapoznał się z informacją.

- W-MODR- meldunek z przebiegu prac żniwnych w województwie warmińsko-mazurskim do 
dnia 21.08.2015 roku. – Zarząd zapoznał się z informacją.

Ad. 6. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
- podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Pana Jana Heichela Prezesa W-MIR na spotkanie 
Prezesów Izb Rolniczych z Prezesem ANR oraz Dyrektorami Oddziałów Terenowych ANR w 
sprawie nowych „Zasad przeprowadzania przetargów ofert  pisemnych na sprzedaż” w dniu 
24.08.2015 roku w siedzibie ANR w Warszawie. – Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu 
kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na spotkanie (pan J. Heichel – Prezes W-MIR).

-  wystąpienie  Zarządu  KRIR  oraz  odpowiedź  ARiMR  na  wniosek  w  sprawie  możliwości 
wydłużenia 40-dniowego okresu na zawarcie umowy kredytu z linii MR csk.- Zarząd zapoznał  
się z pismami. Zostały one przesłane do pani. A. Surowiec – Przewodniczącej Rady Powiatowej  
W-MIR z powiatu braniewskiego.

- odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR w sprawie terminu siewu międzyplonów i poplonów 
ścierniskowych. - Zarząd zapoznał się z odpowiedzią, informacja została rozesłana.

-  interpretacja  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  dotycząca  przestrzegania  wymogu 
utrzymania  obszarów  proekologicznych  w  ramach  zazieleniania.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  
interpretacją, informacja została rozesłana.

-  Odpowiedź  na  korespondencję  dotyczącą  projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i 
Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wzoru  formularza  wykazu 
producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz 
sposobu jego przekazywania. - Zarząd zapoznał się z odpowiedzią.

- odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 na lata 
2014-2020 - Zarząd zapoznał się z odpowiedzią.

-  stanowisko  KRIR  oraz  odpowiedź  resortu  rolnictwa  w  sprawie  pomocy  de  minimis  dla 
producentów porzeczki - Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem.
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- projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt z prośbą o 
przesłanie uwag  do 21.08.2015 r. - Zarząd zapoznał się z projektem.

- poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw z prośbą o zgłaszanie uwag do 10.09.2015 r. - Zarząd zapoznał się z projektem.

- Brak uwag Radcy Prawnego do projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych. – Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono uwag.

Ad. 7. Sprawy bieżące:
- podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu 
W-MIR na nagranie audycji radiowej w Radiu Olsztyn w dniu 11.08.2015 roku w sprawie strat 
w uprawach rolnych spowodowaną suszą.  – Zarząd podjął uchwałę w sprawie zwrotu kosztów 
podróży  przedstawicielowi  W-MIR na  nagranie  audycji  radiowej  w  Radiu  Olsztyn  w  dniu  
11.08.2015 roku w sprawie strat w uprawach rolnych spowodowaną suszą (pan M. Kuźniewski  
– Członek Zarządu W-MIR).

- podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu 
W-MIR na nagranie audycji telewizyjnej „Opinie” w TVP Olsztyn w dniu 20.08.2015 roku w 
sprawie strat w uprawach rolnych spowodowaną suszą.  – Zarząd podjął uchwałę w sprawie 
zwrotu kosztów przedstawicielowi W-MIR na nagranie audycji telewizyjnej „Opinie” w TVP 
Olsztyn  w  dniu  20.08.2015  roku  w  Olsztynie  w  sprawie  strat  w  uprawach  rolnych 
spowodowaną suszą (pan M. Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR).

-  podjęcie  uchwały kosztów w sprawie szkolenia  z  zakresu szkód łowieckich  koszt  617 zł 
brutto – gastronomia oraz 1800 zł brutto – wykładowca. – Zarząd podjął uchwałę w sprawie  
pokrycia kosztów organizacji szkolenia z zakresu szkód łowieckich.

- podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztu transportu rolników z województwa warmińsko-
mazurskiego  na  spotkanie  z  przedstawicielami  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  oraz 
Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  trudnej  sytuacji  na  rynkach  rolnych 
spowodowanej suszą, w wysokości  1000 zł brutto z dnia 11.08.2015 roku do Warszawy.  – 
Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztu  transportu  w dniu  11.08.2015  r.  do 
Warszawy.

- Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - Odpowiedź na pismo w sprawie podjęcia działań 
w celu ograniczenia populacji wilka poprzez odstrzał redukcyjny na terenie woj. warmińsko-
mazurskiego.  –  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem.  Postanowiono  zorganizować  spotkanie  z 
przedstawicielami Rad Powiatowych W-MIR z powiatów oleckiego i gołdapskiego, łowczymi,  
przedstawicielami  samorządów oraz  Wójtem Gminy Dubeninki.  Ponadto,  należy  uzyskać w 
Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  informacje  nt.  rozmiarów  szkód  na  terenie  
powiatów oleckiego i gołdapskiego.

-  ANR  OT  Olsztyn  -  Informacja  o  zamiarze  sprzedaży  w  trybie  przetargu  ustnego 
nieograniczonego  nieruchomość  rolną  zabudowaną  o  nazwie  "Gospodarstwo  Drogosze"  z 
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byłego PPGR Korsze obr Bogusławki, obr Drogosze, obr Kolwiny , o łącznej pow. 321,4345 
ha- prośba o wyrażenie opinii odnośnie sprzedaży. – Zarząd zapoznał się z pismem.

-  ANR  -  Informacja  o  zamiarze  sprzedaży  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego 
nieruchomość rolną zabudowaną o nazwie "Gospodarstwo Rolne Stawiska" z byłego PPGR 
Srokowo obr Łabapa, gm. Węgorzewo o łącznej pow. 121,3426 ha - prośba o wyrażenie opinii 
odnośnie sprzedaży.  – Zarząd zapoznał się z informacją. W dniu 31.08.2015 r. w Olsztynie  
odbędzie się  spotkanie  dot.  nowych zasad przeprowadzania przetargów ofert  pisemnych na 
sprzedaż,  z  przedstawicielami  ANR  OT  w  Olsztynie.  Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  
oddelegowania przedstawicieli W-MIR do udziału w spotkaniu (pan J. Heichel – Prezes W-
MIR, pan R. Tański – Wiceprezes W-MIR, pan M. Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR). 

- Pismo rolników z Sulim do ANR OT Olsztyn w sprawie zakupu gruntów z Zasobu WRSP 
przez rolnika pobierającego premię w ramach programu „Młody rolnik”. – Zarząd zapoznał się  
z pismem. 

- Polski Związek Hodowców Jeleniowatych – wprowadzenie do obrotu mięsa z jeleniowatych 
trzymanych w warunkach fermowych - prośba o wsparcie. – Zarząd zapoznał się z pismem.

- Nasze Aniołowo – Odpowiedź na pismo W-MIR ponowienie prośby dofinansowania wyjazdu 
studyjnego do Francji pn. „Aktywne społeczności we wspólnej Europie” w dn. 24.08–1.09.15 r. 
– Po ponownym rozpatrzeniu prośby,  Zarząd postanowił udzielić  wsparcia finansowego na 
pokrycie części kosztów wynajmu autokaru w kwocie nie przekraczającej 500 zł brutto. Podjęto  
uchwałę w sprawie współorganizacji wyjazdu organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem 
na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo „Nasze Aniołowo” w dn. 24.08–1.09.15 r. do Francji.

-  Centrum Doradztwa  Rolniczego  w  Brwinowie  -  Informacja  o  uruchomieniu  XVI  edycji 
ogólnopolskiego  konkursu  "Sposób  na  sukces"  na  najlepsze  działania  kreujące 
przedsiębiorczość  i  nowe  miejsca  pracy  na  obszarach  wiejskich.  –  Zarząd  zapoznał  się  z  
informacją. Postanowiono umieścić ją na stronie internetowej oraz fan page’u W-MIR.

- ARiMR - Zaproszenie na szkolenie na temat zasad ubiegania się o wsparcie na operację typu 
"Modernizacja  gospodarstw  rolnych"  w  ramach  poddziałania  "Wsparcie  inwestycji  w 
gospodarstwach rolnych" w ramach PROW na lata 2014-2020 w dniu 8 września 2015 roku 
Centrala  ARiMR w Warszawie –  Zarząd zapoznał  się z  zaproszeniem.  Podjęto uchwałę  w 
sprawie  oddelegowania  przedstawiciela  W-MIR  na  szkolenie  (pan  P.  Miecznikowski  –  
Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR z powiatu nidzickiego). Do udziału została również  
oddelegowana pani. A. Kasińska – pracownik Biura W-MIR w Olsztynie.

-  W-MZHBM  -  Prośba  o  dofinansowanie  w  wysokości  2000  zł  Wystawy  Zwierząt 
Hodowlanych w dniach 5-6 września 2015 roku w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z prośbą, 
postanowiono udzielić wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł brutto. Podjęto uchwałę w 
sprawie  zmiany  uchwały  nr  1/2015  w  sprawie  współorganizacji  Wystawy  Zwierząt  
Hodowlanych i przeznaczyć na współorganizację wystawy oraz zakup nagród rzeczowych w 
konkursie Młody Hodowca łączną kwotę nie przekraczającą 2000 zł brutto oraz w/w uchwale  
zmienić zapis: postanawia się ufundować nagrody pieniężne dla wyróżniających się hodowców 
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bydła, koni, trzody chlewnej, owiec i kóz na następujący postanawia się ufundować nagrody  
dla wyróżniających się hodowców bydła, koni, trzody chlewnej, owiec i kóz 

- W-MODR - Zaproszenie na podsumowanie XXIII edycji konkursu "AgroLiga 2015" - etap 
wojewódzki w dniu 5 września 2015 roku oraz prośba o wsparcie w postaci przekazania nagród 
dla zwycięzców. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.  Postanowiono przekazać nagrodę do 
kwoty  500  zł  dla  pani  Jadwigi  Gorlo  (Gospodarstwo  rolne)  –  Mistrza  AgroLigi  2015,  
specjalność:  chów  bydła  mlecznego.  Podjęto  uchwałę  w  sprawie  ufundowania  nagrody 
rzeczowej. 

-  Urząd  Marszałkowski  -  zaproszenie  na  posiedzenie  grupy  roboczej  z  zakresu 
„Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta", które odbędzie się w piątek 28 sierpnia br. - 
Zarząd zapoznał  się  z  zaproszeniem.  Podjęto  uchwało  w sprawie zwrotu  kosztów  podróży 
przedstawicielowi  W-MIR  na  posiedzenie  grupy  roboczej  z  zakresu  „Upowszechnianie  i  
ochrona praw konsumenta" (pani Z. Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR).

-  Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie  -  Zaproszenie  na obchody Gminnego Święta  Plonów 
30.08.2015 r. w Kolnie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.  Podjęto uchwało w sprawie  
oddelegowania  przedstawiciela  W-MIR  na  Dożynki  Powiatowo-Gminne (pan  J.  Heichel  –  
Prezes W-MIR).

- Urząd Miejski w Barczewie - Zaproszenie na Dożynki Powiatowo-Gminne w dniu 5 września 
2015 roku w Barczewie. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.  Podjęto uchwało w sprawie  
oddelegowania  przedstawiciela  W-MIR  na  Dożynki  Powiatowo-Gminne (pan  J.  Heichel  –  
Prezes W-MIR).

- W-MZHBM w Olsztynie z/s w Dorotowie - Zaproszenie na Warmińsko-Mazurską Wystawę 
Zwierząt  Hodowlanych,  która  odbędzie  się  w dniach 5-6.09.2015 r.  w Olsztynie. -  Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem.

-  Urząd  Miejski  w  Kisielicach  -  Zaproszenie  na  Dożynki  Gminne  w  Kisielicach  w  dniu 
6.09.2015 roku na Stadionie Miejskim -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Postanowiono 
przekazać  je  panu  W.  Socha  –  Przewodniczącemu  Rady  Powiatowej  W-MIR  z  powiatu  
iławskiego.

- Urząd Gminy Iława - Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 6.09. 2015 roku w Nowej Wsi 
- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

- Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie - Zaproszenie na Dożynki Gminne 
w  Nowym  Dworze  Bratiańskim  w  dniu  6  września  2015  roku  –  Zarząd  zapoznał  się  z  
zaproszeniem. Postanowiono przekazać je panu Z. Ziejewskiemu – Przewodniczącemu Rady 
Powiatowej W-MIR z powiatu nowomiejskiego.

- Informacja dotycząca wyjazdu na Protest Europejski Rolników do Brukseli w dniu 7.09.15 
roku  wraz  z  listą  uczestników  –  Zarząd  zapoznał  się  z  informacją.  Postanowiono 
zarezerwować hotel dla uczestników wyjazdu.

11



- Starostwo Powiatowe w Elblągu - Zaproszenie na Dożynki Powiatu Elbląskiego 19.09.2015 
w Gronowie Elbląskim. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.  Podjęto uchwało w sprawie  
oddelegowania przedstawiciela W-MIR na uroczystość (pan J. Heichel – Prezes W-MIR).

- ANR - Zasady przeprowadzania przetargu ofert pisemnych na sprzedaż – Zarząd zapoznał się  
z przesłanymi informacjami.

- Starosta Braniewski i Wójt Gminy Wilczęta – Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w dniu 
05.09.2015 r. w Wilczętach - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.

- Urząd Gminy Dywity – Zaproszenie na XV Kiermas Warmiński w dniu 06.09.2015 r.  w 
Brąswałdzie – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.

-  Urząd  Gminy  Janowiec  Kościelny  –  Zaproszenie  na  XXX  obchody  Święta  Pieczonego 
Ziemniaka i Święto Plonów 2015 w dniu 20.09.2015 r., Stadion Gminny w Kucach – Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem. Ze względu na odbywające się w tym samym terminie Dożynki  
Wojewódzkie, nie oddelegowano nikogo. 

-  Urząd  Marszałkowski  -  Zaproszenie  na  konferencję  pn.  „Specjalizacja  w agroturystyce  - 
moda czy konieczność?" w dniu 4 września 2015 roku w Olsztynie. -  Zarząd zapoznał się z  
zaproszeniem.  Podjęto  uchwało  w  sprawie  oddelegowania  przedstawiciela  W-MIR  na 
konferencję (pani Z. Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR).

- Urząd Gminy Rybno – zaproszenie na spotkaniu dot. suszy w uprawach rolnych na terenie 
gminy Rybno  w dniu  23.09.2015 r.  –  Zarząd zapoznał  się  z  zaproszeniem.  Postanowiono  
oddelegować na spotkanie pana S. Brzozowskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-
MIR z powiatu działdowskiego. Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania przedstawiciela W-
MIR. 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 współorganizacji  wyjazdu  szkoleniowego  organizowanego  przez  Fundację  „Młody 

Hodowca” w Battice w Belgii w dniach 2 – 6 września 2015 r.;
 rozdysponowania środków Rad Powiatowych W-MIR:

 z powiatu elbląskiego, 
 z powiatu ostródzkiego, 
 z powiatu działdowskiego, 
 z powiatu iławskiego; 

 zmiany uchwały Nr 13/2015;
 zwrotu  kosztów  podróży  przedstawicielom  W-MIR  na  spotkanie  w  dniu  24.08.15  w 

Olsztynie; 
 zwrotu kosztów  podróży przedstawicielowi W-MIR na spotkanie  w dniu 24.08.2015 r. w 

Warszawie; 

12



 zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na nagranie audycji radiowej w Radiu 
Olsztyn w dniu 11.08.2015 roku w Olsztynie;

 zwrotu  kosztów  podróży  przedstawicielowi  W-MIR  na  nagranie  audycji  telewizyjnej 
„Opinie” w TVP Olsztyn w dniu 20.08.2015 roku w Olsztynie;

 pokrycia kosztów organizacji szkolenia z zakresu szkód łowieckich;
 pokrycia kosztu transportu z dnia 11.08.2015 roku do Warszawy;
 oddelegowania przedstawicieli  W-MIR do udziału w spotkaniu w dniu 31.08.2015 r.  w 

Olsztynie;
 współorganizacji  wyjazdu  organizowanego  wspólnie  ze  Stowarzyszeniem  na  rzecz 

Rozwoju Wsi Aniołowo „Nasze Aniołowo”;
 oddelegowania  przedstawiciela  W-MIR  na  szkolenie  w  dniu  8  września  2015  roku  w 

Warszawie;
 zmiany uchwały nr 1/2015 w sprawie współorganizacji Wystawy Zwierząt Hodowlanych w 

dniach 5-6 września 2015 r.;
 ufundowania nagrody rzeczowej; 
 zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na posiedzenie grupy roboczej z zakresu 

„Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta" w dniu 28 sierpnia br. w Olsztynie;
 oddelegowania przedstawicieli W-MIR na:

 Dożynki Powiatowo-Gminne w dniu 30.08.2015 r. w Kolnie,
 Dożynki Powiatowo-Gminne w dniu 05.09.2015 r. w Barczewie) 
 Dożynki Powiatu Elbląskiego w dniu 19.09.2015 w Gronowie Elbląskim;

 oddelegowania przedstawiciela  W-MIR na konferencję  w dniu 4 września 2015 roku w 
Olsztynie;

 oddelegowania przedstawiciela  W-MIR na spotkaniu dot.  suszy w uprawach rolnych na 
terenie gminy Rybno w dniu 23.09.2015 r. w Rybnie. 

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Anna Naumczyk-Szałaj 
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	Pani Agnieszka Jończyk – Prezes Fundacji „Młody Hodowca” omówiła cele statutowe Fundacji oraz jej działalność i doświadczenia. Fundację tworzy grupa inicjatywna składająca się z czterech osób (Zarząd); osoby te działają w ramach wolontariatu. Organizacja działa na rzecz młodych osób wywodzących się z gospodarstw rolnych lub planujących swoją przyszłość z hodowlą bydła mlecznego. Fundacja organizuje różne wydarzenia, z którymi dociera do zainteresowanych odbiorców, np. konferencje, wyjazdy – przykładem może być European Young Breeders School odbywający się w Battice w Belgii. Jest to szkoła organizowana przez Association Wallonne de l’Elevage w dniach 2 – 6 września 2015 r. Wyjazd ma charakter praktyczno – naukowy, a jego celem jest profesjonalna nauka strzyżenia i pielęgnacji bydła wystawowego oraz udział w konkursie Młodego Hodowcy, gdzie zwycięzca ma możliwość wyjazdu do Kanady na 3 tygodniowy profesjonalny kurs. Pani Agnieszka Jończyk – Prezes zaprosiła do współpracy Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą oraz zwróciła się o wsparcie finansowe „wydarzenia belgijskiego”. Poinformowała również, iż z ofertą współpracy Fundacja bezskutecznie zwracała się do Polskiej Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
	Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR stwierdził, że temat działania Fundacji należy poruszyć podczas posiedzenia zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego. Ponadto, Zarząd W-MIR postanowił przekazać kwotę 2000 zł brutto na wyjazd przedstawicieli Fundacji do Belgii, podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji wyjazdu szkoleniowego.
	Pan Mariusz Dziuda przedstawił informacje na temat obiektu Expo Arena w Ostródzie. Centrum targowo - wystawiennicze zajmuje powierzchnię 5 ha pod dachem (obiekt jest mniejszy tylko od hal w Poznaniu). Po zmianie właściciela nastąpiło dokapitalizowanie spółki z 21 mln zł kapitału założycielskiego do 85 mln zł. Zatwierdzony został plan rozwoju na najbliższe trzy lata, podczas których obiekt ma zostać wypromowany jako obiekt wystawienniczo – konferencyjny. Organizowane są różnego rodzaju imprezy: Asia Trade, Hubertus, Targi Sacrum, kosmetyczne. W Arenie zatrudnieni są mieszkańcy tego regionu (60 osób). Expo Arena S.A. ma odpowiedni potencjał (możliwości techniczne, zaplecze) do organizacji dużej imprezy rolniczej. Pan Mariusz Dziuda zaproponował zorganizowanie wystawy hodowlanej w dniach 13 – 14.02.2016 r., połączonej z imprezą organizowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Impreza zorganizowana przez PIGMiUR w lutym 2015 r. w Expo Arena w Ostródzie przyciągnęła 18000 zwiedzających. 
	Pan Paweł Jaskółowski przedstawił koncepcję organizacji wystawy. W związku z wprowadzeniem zwierząt do wewnątrz, największym kosztem będzie przygotowanie miejsc dla zwierząt: maty, żeby zwierzęta się nie ślizgały, ring, trybuny, a po wystawie pozbycie się zapachów. Wokół wystawy zwierząt będzie wszystko, co jest związane z hodowlą. Przygotowanie logistyczne imprezy to około 130 tys. zł – 150 tys. zł. W związku z tym niezbędne będzie pozyskanie funduszy np. z KSOW. 
	Pan Jarosław Sarnowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego poparł ideę promocji rolnictwa poprzez tego typu imprezy. Organizacja wcześniejszych imprez rolniczych w obiekcie w Ostródzie pochłonęła środki w wysokości około 200 tys. zł i był to głównie koszt wynajmu powierzchni wystawowej. Pan Jarosław Sarnowski poinformował, iż wnioski w ramach KSOW na lata 2016 – 2017 będą przyjmowane najprawdopodobniej od października 2015 r.  
	Pan Zygmunt Kiersz – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie stwierdził, iż organizacja wystawy maszyn rolniczych w lutym jest dobrym termnem. Termin ten nie jest jednak odpowiedni dla organizacji wystawy zwierząt. Pan Zygmunt Kiersz poinformował, iż W-MODR wraz z samorządem województwa czyni starania o pozyskanie terenów koło Stawigudy w celu przygotowania tam centrum wystawienniczego, w którym odbywały by się wystawy hodowlane na zewnątrz, na polach.
	Pan Henryk Kuhn – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie poinformował, iż wystawa zwierząt, która odbyła się w 2014 r. w Ostródzie została przygotowana niezgodnie z oczekiwaniami hodowców – wystawców. Ponadto zauważył, że przy obiekcie nie ma wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Pan Henryk Kuhn był zainteresowany, czy podczas imprezy boksy będą kupowane (koszt jednorazowy; gdzie boksy będą składowane) czy dzierżawione, oraz jaki ma być udział związków hodowców w kwestiach finansowych.
	Pan Mariusz Dziuda odpowiedział, iż organizacja każdej imprezy wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego też właściwe byłoby połączeniu dwóch wystaw (maszyn rolniczych – imprezy już istniejącej) z wystawą hodowlaną. Obecnie jesteśmy na etapie rozmów czy impreza odbędzie się i czy termin jest odpowiedni. Jeśli chodzi o środki finansowe – wszystko zależy od udzielenia dotacji na organizację przez Urząd Marszałkowski.
	Pan Paweł Policht – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie zauważył, że targi organizowane przez W-MODR są imprezą bardzo dobrą, kameralną, ale nie rozwojową. Uważa za świetny pomysł organizacji wystawy hodowlanej w Ostródzie, ponieważ tam są perspektywy rozwoju. Dla takiej imprezy ważna jest profesjonalna organizacja. Termin w lutym jest doskonałym terminem, ponieważ jako wystawca pan Policht ma czas na przygotowanie zwierząt. Jedynym problemem mogą być zbyt niskie temperatury podczas transportu. Pan Policht dodał, że zwierzętom należy się profesjonalne podejście, nie można traktować ich po macoszemu.
	Pan Jan Florczyk – Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej w Olsztynie zgodził się z przedmówcą: organizacja wystawy to doskonały pomysł, problem z niskimi temperaturami podczas transportu. Pan Jan Florczyk chciał się dowiedzieć, czy w przypadku organizacji wystawy w Ostródzie, nie będzie już organizowana wystawa przy W-MODR.
	Pan Zygmunt Kiersz – Dyrektor W-MODR stwierdził, że hodowcy mogą wystawiać zwierzęta w miejscach ich interesujących. Natomiast marszałek województwa powinien czynić starania, aby W-MODR miał tereny wystawowe, ponieważ obecne są nieodpowiednie.
	Pani Irena Żelanis – Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie przyznała, że termin nie jest do końca odpowiedni, ale jeśli będzie zgoda wystawców ze Związku, to Związek weźmie udział w wystawie. 
	Pan Mirosław Borowski – Delegat do KRIR zwrócił się o przygotowanie prezentacji dot. organizacji wystawy (wygląd, boksów, ringów) oraz kosztów.
	W związku z aprobatą wyrażoną przez związki branżowe w sprawie organizacji wystawy hodowlanej postanowiono przystąpić do organizacji imprezy. Zaproponowano, aby impreza nosiła nazwę: Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Głównym organizatorem, z uwagi na możliwość pozyskania środków z KSOW, będzie najprawdopodobniej Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. W-MIR wykupi pakiet wystawowy w Expo Arena, a pozostałe koszty zostaną pokryte przez Expo Arena. Ustalono, iż do dnia 04.09.2015 r. związki przekażą informację dot. liczby zwierząt, które wezmą udział w wystawie. Następnie zostanie zorganizowane spotkanie połączone z wizją lokalną w Expo Arena w Ostródzie.
	współorganizacji wyjazdu szkoleniowego organizowanego przez Fundację „Młody Hodowca” w Battice w Belgii w dniach 2 – 6 września 2015 r.;
	rozdysponowania środków Rad Powiatowych W-MIR:
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