
Protokół nr 5/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 01.04.2016 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 i 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 Zarządu rozpoczęło się 
o godz. 1030 i trwało do godz 1500. 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Podsumowanie III Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - wnioski
2. Wnioski Rad Powiatowych i Komisji
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Ad  1  W  pierwszym  punkcie  posiedzenia  Zarząd  omówił  wnioski  zgłoszone  podczas  obrad  III 
Walnego Zgromadzenia W-MIR

 Wnioski Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 21.03.2016 r.:
I. Wystąpienie o wydanie odstrzału bobrów w powiecie gołdapskim. Zwierzęta dokonują wielkich 

strat w produkcji rolniczej.
Wnioskodawcy- Krzysztof Kazaniecki, Robert Nowacki

II. Wystąpić  do  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  o  zapewnienie  środków  rekompensaty 
odstrzału zwierząt prawnie chronionych typu np. bóbr. Zwierzęta te dokonują ogromnych strat w 
produkcji. Koła łowieckie nie są zainteresowane wykonaniem odstrzału, gdyż  w tym celu muszą 
dokładać do tego środki własne.
Wnioskodawcy- Krzysztof Kazaniecki, Robert Nowacki

Zarząd  po  zapoznaniu  się  z  dwoma  pierwszymi  wnioskami  postanowił  wystosować  pismo  w 
powyższej sprawie do Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Posłów  
Warmii i Mazur.

III. Zawnioskować  o  przywrócenie  dopłaty  do  materiału  siewnego  na  poprzednich  zasadach,  czyli 
dopłata do każdego zasianego hektara
Wnioskodawca- Roman Puchalski

Zarząd po zapoznaniu się z pismem postanowił wystąpić do KRIR z pismem o podjecie działań w 
celu wypłaty rekompensaty dla gospodarstw dotkniętych wymarznięciami 400 zł w ramach pomocy  
de minimis.

IV. Wystąpić  do KRUS o wyjaśnienie  w sprawie emerytów rolnych,  którzy zdali  budynki  i  ziemię 
rolną na rzecz Skarbu Państwa i mieli dodatki co m-c do emerytury. Od dłuższego czasu nie ma 
tego w decyzjach, co się z tym stało
Wnioskodawca- Witold Socha

Zarząd  po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem,  postanowił  wystosować  pismo  z  zapytaniem  do  Kasy  
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie.



Ad 2 W kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd omówił wnioski z Rad Powiatowych W-MIR

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim  -    zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR 
o  możliwość  przeznaczenie  kwoty  100  zł  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  na  zakup 
wieńca  pogrzebowego  z  powodu  śmierci  żony  Kierownika  Powiatowego  Zespołu  Doradztwa 
Rolniczego w Nowym Mieście Lubawskim.  - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim – zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o pod
jęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Po
wiatowej na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskiego, 
braniewskiego i  ostródzkiego i  rolników z tych  powiatów na Targi  Techniki  Rolniczej  AGRO
TECH w Kielcach w dniach 18-19 marca 2016 roku.- Zarząd podjął uchwałę w sprawie pokrycia 
kosztów wspólorganizacji wyjazdu na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim –  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 dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskie
go, braniewskiego i ostródzkiego i rolników z tych powiatów na Targi Techniki Rolniczej AGRO
TECH w Kielcach w dniach 18-19 marca 2016 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim –  zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 350 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 
Powiatowej na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z powiatu elbląskie
go, braniewskiego i ostródzkiego i rolników z tych powiatów na Targi Techniki Rolniczej AGRO
TECH w Kielcach w dniach 18-19 marca 2016 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu 
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.              

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim -  wnioskuje o podjęcie natychmiastowych 
działań przez Zarząd zmierzających do uruchomienia przez Agencję Restrukturyzacji i Moderniza
cji wypłat całości dopłat bezpośrednich.  W obecnej sytuacji, kiedy wiele ozimin jest wymarznię
tych, rolnicy potrzebują natychmiast środków pieniężnych dokonania ponownych zasiewów. Nale
ży zaznaczyć, iż ceny materiału nasiennego szybciej rosną, niż wpływają dopłaty na konta rolni
ków. Taka sytuacja negatywnie wpływa na płynność finansową gospodarstw. - Zarząd zapoznał się  
z wnioskiem.  Poinformował, że przy każdym możliwym spotkaniu  z ARiMR temat ten jest porusza
ny.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim wnioskuje o 
utworzenie puli stypendialnej, z której przyznawano by jedno stypendium w wysokości 1000 zł wy
płacane w ratach miesięcznych po 100,00 zł dla najlepszego ucznia szkoły rolniczej z terenu woje
wództwa warmińsko-mazurskiego. Stypendysta zobowiązany byłby udokumentować opłacanie po
datku rolnego i składek KRUS przez rodziców lub opiekunów prawnych, co zapewni, że środki tra
fią prawdopodobnie do młodego i dobrze wykształconego przyszłego rolnika. - Zarząd zapoznał się 
z wnioskiem, postanowił rozpatrzyć wniosek w późniejszym terminie, przed rozpoczęciem kolejnego  
roku szkolnego.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim  - wnioskuje do Zarządu o podjęcie działań 
(wniosek do KRIR, Ministra Finansów) mających na celu nie zmniejszanie subwencji dla Urzędów 
Gmin,  które rozłożyły na raty lub umorzyły w całości albo w części podatek rolny z przyczyn 
wystąpienia  



w  gospodarstwie  rolnym  strat  spowodowanych  klęskami  żywiołowymi  np.  suszy,  gradobicia, 
wymarznięć czy innych zjawisk Taka pomoc jest jednym z możliwych instrumentów pomocowych 
dla rolników ale niestety nie stosowana przez wójtów i burmistrzów z racji nie tylko utraty części 
środków budżetowych, ale przede wszystkim na skutek dodatkowych strat spowodowanych utratą 
subwencji.  Ta forma pomocy niesiona rolnikom przez Gminy jest  w ramach przysługującej  im 
pomocy  de  minimis.  Dlatego  w  takich  przypadkach  Urzędy  Gmin  nie  powinny  być  karane 
dodatkowo poprzez  ograniczenie  subwencji.- Zarząd postanowił  przygotować  pismo do  KRIR  
o podjęcie działań w w.w zakresie.

 Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  iławskim  -  Z  uwagi  na  rezygnację  Pana  Grzegorza 
Olszówki  z  udziału  w  pracach  Powiatowej  Rady  Rynku  Pracy  w  Iławie,  Rada  Powiatowa 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie Iławskim zgłasza kandydaturę Pani Katarzyny 
Załęckiej  do składu ww. Rady.  -  Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu w skład Powiatowej  
Rady Rynku Pracy Pani Katarzyny Załeckiej.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim - Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej  
w powiecie ełckim w dniu 14.03.2016 r. w Starych Juchach - W posiedzeniu uczestniczył Pan Jan 
Heichel- Prezes W-MIR.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim - Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie  nidzickim w dniu 23.03.2016 r.  godz.  10:00 w Nidzicy -   W posiedzeniu 
uczestniczył Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się 
z prośbą do Zarządu W-MIR o dodatkowe wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie 
przekraczającej 100 zł (sto złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiato
wej W-MIR z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, oleckiego, ełckiego i gołdapskiego 
(14-03-2016r.).  Wcześniejsza wnioskowana kwota nie wystarczyła na pokrycie kosztów. -  Zarząd 
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w powiecie giżyckim zwraca się  z 
prośbą do Zarządu W-MIR o dodatkowe wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie prze
kraczającej 100 zł (sto złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-
MIR z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, oleckiego, ełckiego i gołdapskiego (14 ma
rzec 2016 r.). Wcześniejsza wnioskowana kwota nie wystarczyła na pokrycie kosztów. -  Zarząd 
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  giżyckim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się z proś
bą do Zarządu W-MIR o dodatkowe wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekra
czającej 100 zł (sto złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-
MIR z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego, piskiego, oleckiego, ełckiego i gołdapskiego (14 ma
rzec 2016 r.). Wcześniejsza wnioskowana kwota nie wystarczyła na pokrycie kosztów. -  Zarząd 
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się  
z wnioskiem o wydatkowanie dodatkowych 100 zł będących w dyspozycji Rady na wspólne posie
dzenie Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie oleckim, giżyckim, ełckim, węgo
rzewskim oraz piskim. Wcześniej  wnioskowana kwota nie pokryła w pełni poniesionych wydat
ków- Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  
gołdapskim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  w powiecie ełckim zwraca się z wnio
skiem o wydatkowanie dodatkowych 100 zł będących w dyspozycji Rady na wspólne posiedzenie 
Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie oleckim, giżyckim, ełckim, węgorzewskim 



oraz piskim. Wcześniej wnioskowana kwota nie pokryła w pełni poniesionych wydatków.- Zarząd 
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim.

 Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej   w  powiecie  oleckim zwraca  się 
z wnioskiem o wydatkowanie dodatkowych 100 zł będących w dyspozycji Rady na wspólne posie
dzenie Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie oleckim, giżyckim, ełckim, węgo
rzewskim oraz piskim.Wcześniej wnioskowana kwota nie pokryła w pełni poniesionych wydatków 
Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.

 Rada powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem  
o przyznanie kwoty  w wysokości 500 zł ze środków Rady Powiatowej oraz 550 zł ze środków bu
dżetu ogólnego W-MIR na ufundowanie nagród rzeczowych dla rolników w zaplanowanej na dzień 
10 marca 2016 r. finał Olimpiady Wiedzy o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz 
Leśnictwie z Elementami Łowiectwa.  -  Zarząd w związku z wcześniejszą uchwałę podjął uchwa
łę o przeznaczeniu dodatkowych 50 zł na współorganizację Olimpiady.

 Wnioski wypracowane podczas posiedzenia 14 marca 2016 w Starych Juchach 
Rada Powiatowa W-MIR w powiecie piskim:

· Wystąpić  z  wnioskiem   do  Urzędu  Wojewódzkiego  o  uporządkowanie  i  zmianę  przepisów 
dotyczących  szacowania  strat  spowodowanych  przez  klęski  żywiołowe  aby  gospodarstwa 
posiadające  hodowlę  bydła  nie  były  dyskwalifikowane,  gdyż  produkcja  obniża  straty  szkód  
w gospodarstwie. - Zarząd W-MIR zapoznał się z wnioskiem wyjaśnił, ze szacowanie strat odbywa 
się  zgodnie  z  wytycznymi  Komisji  Europejskiej  i  Zarzad  W-MIR  niejednokrotnie  występował
 o ujednolicenie zasad szacowania.

· Wystąpić  z  wnioskiem  do  KRUS-u  o  zmianę  przepisów  dotyczących  rehabilitacji  rolników  
w  sanatoriach.  Obecnie  obowiązuje  przepis  karencji  jednego  roku  od  zakończenia  pobytu  
w sanatorium, a należałoby wprowadzić okres karencji jednego roku od dnia rozpoczęcia pobytu.- 
Zarząd negatywnie ustosunkował się do zgłoszonego wniosku, ponieważ przesunięcie terminu to 
kwestia tylko około 20 dni.

Ad 3 Następnie Zarząd omówił pisma i projekty otrzymane z  Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pismo  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  strat  w  rolnictwie  spowodowanych 

wymarznięciami. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo  MRiRW  w  sprawie  wystąpienia  KRIR  odnośnie  wymarznięć.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  

pismem.
 Notatka z wnioskami z posiedzenia Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania 

propozycji  rozwiązań  dotyczących  strat  w  rolnictwie  spowodowanych  przez  zjawiska 
atmosferyczne,  ubezpieczeń  rolnych,  szkód  łowieckich  i  ustroju  rolnego  Krajowej  Rady  Izb 
Rolniczych  z dn.  8 marca  2016 r.  zawierająca  rekomendacje  dotyczące  dalszego procedowania 
projektu  ustawy  o  wstrzymaniu  sprzedaży  nieruchomości  Zasobu  Własności  Rolnej  Skarbu 
Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo z uwagami dot. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP. - Zarząd zapoznał  
się z pismem.

 Informacja ARiMR dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Modernizacja  gospodarstw  rolnych"  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  inwestycji  
w gospodarstwach rolnych" PROW na lata 2014-2020 w celu wykorzystania i rozpowszechnienia.-  
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Konkluzje Prezydencji z Rady (ds. Rolnictwa i Rybołóstwa) 14 marca 2016. Sytuacja rynkowa  
i środki wsparcia. - Zarząd postanowił informację przekazać wraz z protokołem Członkom Walnego 
Zgromadzenia W-MIR.

 Pismo do MRiRW i odpowiedź odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty  pomocy  finansowej  na  operacje  typu  „Modernizacja  gospodarstw  rolnych"  w  ramach 



poddziałania  „Wsparcie  inwestycji  w  gospodarstwach  rolnych"  objętego  Programem  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Opinia KRIR do projektu „ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich oraz ustawy o opłacie  skarbowej"  wraz z odpowiedzią  Ministerstwa Rolnictwa.- 
Zarząd postanowił opinię przekazać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Opinia  Zarządu  KRIR  do  dokumentu  KE:  Sprawozdanie  krajowe  -  Polska  2016  r.  -  Zarząd 
zapoznał się z opinią.

 Pismo do Ministerstwa Rozwoju ws. wysokich cen nawozów i środków ochrony roślin.-  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w  sprawie  liczby  punktów,  jaką  przypisuje  się  stwierdzonej  niezgodności,  oraz  procentowej 
wielkości  kary  administracyjnej  w  zależności  od  liczby  punktów  przypisanych  stwierdzonym 
niezgodnościom - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Opinia  do  projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego 
rozporządzenie  w sprawie  liczby  punktów,  jaką  przypisuje  się  stwierdzonej  niezgodności,  oraz 
procentowej  wielkości  kary  administracyjnej  w  zależności  od  liczby  punktów  przypisanych 
stwierdzonym niezgodnościom. - Zarząd zapoznał się z opinią.

 Informacja o zmianie terminu konferencji nt. diagnozy stanu polskiego rolnictwa z dnia 07.04.2016 
na 21.03.2016 r. - Zarząd zapoznał się z informacją.

 Pismo  KRIR  wraz  z  odpowiedzią  MRiRW  w  sprawie  włączenia  rolniczych  spółdzielni 
produkcyjnych do działań PROW 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź MRIRW do uwag do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków  
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań 
informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. -  Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Pismo  Pana  Bogusława  Rzeźnickiego,  Dyrektora  Departamentu  Hodowli  i  Ochrony  Roślin  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informujące o rozpoczętych przez Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki  Wodnej  konsultacjach  społecznych  projektu Krajowego programu ochrony 
wód morskich - opinie do 24.03.2016. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź MŚ na wniosek Śląskiej Izby Rolniczej dotyczący ekspansji bobrów. - Zarząd zapoznał  
się z pismem.

 Wnioski Śląskiej Izby Rolniczej do MRiRW wraz z odpowiedzią oraz odpowiedź ANR na wniosek 
dot. gospodarowania nieruchomościami.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo z Ministerstwa Energii odnośnie konsultacji społecznych w przedmiocie aktualizacji polityki 
UE w zakresie zrównoważonej bioenergii na lata 2020-2030. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Zaproszenie na IV Posiedzenie V kadencji Krajowej Rady Izb Rolniczych odbędzie się w dniu 10 
maja 2016 r. w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji  
w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  sposobu  klasyfikacji  stanu  jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 



wraz z załącznikami oraz oceną skutków regulacji -  Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł  
uwag.

 Poselski  projekt  (Nowoczesna  )  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  ochronie  zwierząt  oraz  zmianie 
niektórych innych ustaw - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekty rozporządzeń  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
a. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją koniowatych,
b. w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich 

duplikatów - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 

sprawie  wykazu  spółek  hodowli  roślin  uprawnych  oraz  hodowli  zwierząt  gospodarskich  o 
szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. -  Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł  
uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymiarów 
i  okresów  ochronnych  organizmów  morskich  oraz  szczegółowych  warunków  wykonywania 
rybołówstwa komercyjnego. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej  w  sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach działań „Wsparcie przygotowawcze" i „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych  przez  społeczność,  w  tym  koszty  bieżące  i  aktywizacja",  objętych  priorytetem  
4  „Zwiększenie  zatrudnienia  i  spójności  terytorialnej"  zawartym  w  Programie  Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze" 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  MRiRW  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  terminów  składania 
wniosków  o  dokonanie  oceny  polowej  materiału  siewnego  poszczególnych  grup  roślin  lub 
gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania 
i jakości materiału siewnego tych roślin. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  MRiRW zmieniającego rozporządzenie  MRiRW z dnia  17 października 
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
działania  „Modernizacja  gospodarstw  rolnych"  objętego  PROW  na  lata  2007-2013.  -  Zarząd 
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  zwalczania  zgnilca 
amerykańskiego pszczół . - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Informacja  o  przyjęciu  dn.  9  marca  2016  r.  przez  połączone  Sejmowe   Komisje  Rolnictwa  
i  Rozwoju  Wsi  oraz  Komisja  Ochrony  Środowiska  z  poprawkami  projektu  ustawy  o  zmianie 
ustawy  Prawo łowieckie  (posła  Telusa  opiniowany  przez  KRIR  pod  nr  23/2016)  oraz  projekt 
skierowany ponownie pod obrady plenarne Sejmu RP.- Zarząd zapoznał się z informacją.

 Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakresu  
i rodzaju sprawozdań oraz trybu i terminów ich przekazywania w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze" - uwagi do 08.04.2016. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Piotr Liroy-Marzec). - Zarząd zapoznał się z projektem, nie 
wniósł uwag.

 Pismo KRIR oraz odpowiedź MRiRW ( wniosek W-MIR) w sprawie poddziałania  „ Pomoc w 
rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objetego PROW 2014-2020.- 
Zarzad zapoznał się z pismem.

 Projekt rozporządzenia MriRW w sprawie szcegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „ Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 



szczególnymi  ograniczeniami”  objetego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  nma  lata 
2014-2020 - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy 
fianansowej  w  ramach  działania  „Działanie  rolno-środowiskowo-klimatyczne”  objetego 
Programem Rozowoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z projektem,  
nie wniósł uwag.

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach działania „ Rolnictwo ekologiczne” objetego Programem Rozowoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w 
ramach  działania  „Program  rolnośrodowiskowy”  objetego  programem  Rozowoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 . - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt ustawy o szkodach łowieckich (poseł sprawozdawca Urszula Pasławska.)-  Zdaniem Zarządu 
W-MIR powyższy  projekt  nie  rozwiązuje  całościowo  kwestii  dotyczących  gospodarki  łowieckiej  i  szkód  
łowieckich takich jak: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań oraz związane z tymi tematami procedury,  
kontrola  wieloletnich  planów  hodowlanych,  kontrola  rocznych  planów  łowieckich,  nadzór  nad  kołami  
łowieckimi. 
 Zarząd W-MIR stoi na stanowisku, że myśliwi nie są w stanie rzetelnie i bezstronnie oceniać szkód 
łowieckich.  Dlatego  też  nowe  prawo  łowieckie  musi  zawierać  taki  zapis,  który  zapewni  
bezstronność komisji szacujących szkody łowieckie. 
Ponadto Zarząd Izby uważa, że tak ważny akt prawny jakim jest prawo łowieckie powinno zawierać 
szczegółowy wykaz zwierząt, zarówno łownych jak i prawnie chronionych, za których działalność 
przyznaje  się  odszkodowania,  tak  aby  nie  było  wątpliwości  w  tym  temacie.  Kolejną  uwagą  
zgłaszaną  wielokrotnie  przez  W-MIR  jest  także  wykreślenie  sformułowania  „w  bezpośrednim 
sąsiedztwie  lasu”  przy  wyłączeniu  z  rekompensaty  finansowej  szkód  wyrządzonych  w  płodach  
złożonych w sterty, stogi i kopce.  Powyższe uwagi postanowiono przesłać do KRIR.

 Pismo  MriRW  w  sprawie  OSN  informujące  o  rozpoczynających  się  konsultacjach  realizacji 
derektywy azotanowej w Polsce. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Ankieta  resortu  rolnictwa  dotycząca  realizacji  obowiązku  zawierania  pisemnych  umów  na 
dostarczenie produktów rolnych. - Zarząd zapoznał się.

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniajace rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską 
Agencję  Rozwoju  Przedsiębiorczości  pomocy  finansowej  w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Rozwoju  Polski  Wschodniej  2007-2013.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  rozporzadzeniem,  nie  wniósł  
uwag.

 Rozporządzenie Ministra Rozowoju zmieniajace rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską 
Agencje Rozwoju Przedsiębiorczosci pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R 
oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w raamch Programu Operacyjnego Rozwoju Polski 
Wschodniej 2007-2013. - Zarząd zapoznał się z rozporządzeniem, nie wniósł uwag.

 Projekt  zarządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  zminiejacego  zarządzenie  w  sprawie 
Międzyresortowego  Zespołu  do  spraw  działań  stabilizujących  sytuację  na  rynkach  produktów 
rolno-spożywczych, któe zostały objete embargiem wprowadzonym przez federację Rosyjską oraz 
zniesienie barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski. - Zarząd zapoznał się  
z projektem.

 Zaproszenie  na  spotkanie  uzgodnieniowe  w  dniu  11  kwietnia  2016  r.,  w  celu  wypracowania 
stanowiska na posiedzenie Grupy Roboczej Copa „wieprzowina”. - Zarząd zapoznał się z psimem,  
postanowiono podjąć uchwąłę o oddelegowaniu Pana Jerzego Salitry- Członka Rady Powiatowej  
W-MIR w powiecie braniewskim.



 Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej-  Prośba o pomoc i wsparcie. - Zarząd zapoznał się.
 Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. - Zarząd zapoznał się.
Ad 4 W ostatnim punkcie Zarzad omówił sprawy bieżące:

 Przyjęto protokół  nr 3 z dnia 23.02.2016 r. oraz protokół nr 4 z dnia 03.03.2016 r.
 Prezes Jan Heichel poinformował Członków Zarządu W-MIR, ze przed posiedzeniem uczestniczył w  

spotkaniu  z  Dyrektorem  Agencji  Nieruchomosci  Rolnych,  którego  celem  było  omówienie  
najważniejszych kwestii w związku z aktualną sprzedażą ziemi zainteresowanym rolnikom.

 Na wniosek  przewodniczącego  Komsji  ds.  Monitorowania  Rynków Rolnych  podjęto  decyzję  o 
organizacji posiedzenia Komisji ds. Monitorowania Rynków Rolnych  w dniu 12 kwietnia 2015 r.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  organizacji  XX-  lecia  W-MIR  w  dniu  21.06.2016  r.  Omówiono  
przygotowanie znaczków pamiątkowych z okazji 20-lecia. 

 Oferta współpracy z Rolniczym ABC. - Zarząd zapoznał się z oferta, przedstwiona oferta zdaniem 
Zarzadu W-MIR jest mało korzystna.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  organizacji  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych w dniach 13-14 luty 2016 r. 111053,76 zł brutto( w tym 67330,20 zł brutto-  
wynajecie  hali,   refundacja  w raamch realizacji  operacji  objetej  Planem operacyjnym na lata  
2016-2020  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  2014-2020.),  16890,00  zł  brutto  –  dotacja  
przedmiotowa z MRiRW  za czempiony,  koszt  Izby 26833,56 (  transport  zbiorowy 12893,81 zł  
brutto+  ubezpieczenie  232,  07,  puchary  5279,  konkurs  Młody  Hodowca-  961,  86,  usługa  
gastronomiczna-  3015 zł, spotkanie z KRIR- 4430, ubezpieczenie 30,82 zł )

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  organizacji  wspólnego  Posiedzenia  Zarządu  
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych w kwocie 390 zł brutto (w tym 156 koszt Izby, 234 zł- wpłaty  
uczestników)

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów niszczenia dokumentów – 947, 10 zł
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztu zakupu tablic informacyjnych do biur ARiMR- 369 zł
 Podjęto uchwłę w sprawie wykonania mebli i usług remontowo naprawczych w kwocie 8122, 19 zł  

brutto ( meble- 7052 zł brutto, wymiana świetlówek- 489, 54 zł brutto, malowanie pomieszczenia +  
materiał- 580, 65 zł brutto)

 Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie studiów podyplomowych pracownika  
biura  W-MIR  Dawida  Bondarenko   o  specjalności  administrowanie  ryzykiem  i  zarzadzanie 
szkodami łowieckim w Wszechnicy Polskiej – Szkoła Wyższa w Warszawie w kwocie 6000 zł brutto)

 Podjęto uchwałe w sprawiepokrycia kosztów organizacji III Walnego Zgromadzenia W-MIR- 3992 
zł, 29 ( w tym 3332, 29 koszt Izby , 660 zł- wpłaty uczestników)

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu zbiorowego na Agro na obcasach w dniu  
15.03.2016  r.  10674  ,  87  zł  brutto-  transport,  67,95  zł  ubezpieczenie  oraz  w  sprawie  zwrotu  
kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi oraz Pani Zofii Stankiewicz na „Agro na obcasach”  
w dniu 15.03.2016 r. w Olsztynie.

 Podjęto uchwałe w sprawie pokrycia kosztów publikacji Polskie Izby Rolnicze - 300 zł brutto
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  udziału   pana  Marka  Kuźniewskiego  i  pana  

Krzysztofa Wiśniewskiego w XXIV Szkole Zimowej – 7-10 marca w Zakopanem w kwocie 700 zł  
brutto oraz pokrycie kosztów dojazdu na warsztaty dla Pana Krzysztofa Wiśniewskiego do Naprat i  
dla Pana Marka Kuźniewskiego z Naprat do Zakopanego.



 Podjeto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów podróży  Panu  Janowi  Heichelowi  na  spotkanie  z  
Dyrektorem Generalnym Urzędu Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu  
10.03.2016 r. w Olsztynie.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi na nagranie audycji 
radiowej w Radio Olsztyn w dniu 17.03.2016 r.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pismo informujące o odwołaniu 
spotkania w sprawie podpisania umów w ramach realizacji operacji pn. "Serowarstwo jako element 
zrównoważonego  rozwoju  obszarów wiejskich  -  warsztaty"  oraz  "Inicjatywy na  rzecz  rozwoju 
obszarów wiejskich Warmii i Mazur - konferencja" planowanym na dzień 31.03.2016 r. -  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  -  Prośba  o  wsparcie  finansowe  VII 
Konkursu Fotograficznego "Rolnictwo to moja pasja". - Zarząd zapoznał się z pismem. W związku 
z  organizacją  własnego  konkursu  fotograficznego,  Zarząd  W-MIR  postanowił  nie  udzielać  
wsparcia.

 Katedra  Agrotechnologii,  Zarządzania  Produkcją  Rolniczą  i  Agrobiznesu  UWM w Olsztynie  - 
Prośba  o  współorganizację  XL  edycji  Olimpiady  Wiedzy  i  Umiejętności  Rolniczych  w  dniu 
22.04.2016 r. - Zarząd zapoznał się z pismem, podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację  
XL Olimpiady i przezanczeniu na współorganizację 2500 zł.

 Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - Prośba o objęcie patronatem honorowym projektu 
pt.  "Przyroda  i  inwestycje.  Obszary  wiejskie".-  Zarząd  wyraził  zgodę  na  objęcie  patronatem 
projektu pt. „ Przyroda i inwestycje. Obszary wiejskie”

 ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Odpowiedź na pismo z dnia 15.02.2016r. L.dz.475/02/2016-
ANR  z  prośbą  o  zmianę  terminu  przeprowadzenia  przetargu  ograniczonego  na  dzierżawę 
nieruchomości rolnej o pow. łącznej 9,8824 ha dz. nr 50/12, 50/13 obręb Mysłaki gmina Miłakowo 
powiat ostródzki. - Zarząd zapoznał się z pismem, sprawe przekazano do realizacji pracownikowi  
biura W-MIR.

 KRUS - Pismo informujące o zamianie  Dyrektora KRUS na Henryka  Żuchowskiego.  -  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Pan Edmund Kociuba - Pismo kierowane do Premier Beaty Szydło i Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Krzysztofa Jurgiela dot. nowej strategii dla rolnictwa z prośba o podjęcie prac Rządu na rzecz 
uzdrowienia sytuacji w polskim rolnictwie. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Państwo  Henryka  i  Czesław  Rzeszutek  oraz  Ada  i  Paweł  Rzeszutek  -  Podanie  z  prośbą  
o  wydłużenie  umowy  dzierżawy  dz.  nr  191/13  obręb  Szwarcenowo.-  Zarząd  zapoznał  się  ze  
sprawą, postanowił przekazać je do realizacji pracownikowi biura W-MIR.

 Pani Anna Surowiec - Prośba o zajęcie stanowiska w sprawie domniemanych nadużyć ARIMR. - 
Zarząd zapoznał się z psimem.

 Pan  Damian  Domaszczyński  -  Prośba  o  przesunięcie  terminu  przetargu  na  dz.  nr  104  obręb 
Kraszewo powiat Lidzbarski. - Zarząd zapoznał się z psimem, sprawa została wyjaśniona w ANR.  
Dalszą realizacją będzie zajmował się pracownik biura W-MIR.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Podziękowanie  za  udział  
w  spotkaniu  konsultacyjnym  „Programu  rozwoju  żywności  tradycyjnej,  regionalnej,  naturalnej 
wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020" oraz prośba o przesłanie uwag nt. 
Spotkania.- Zarzad zapoznał s ę z pismem.

 Centralny  Ośrodek  Badania  Odmian  Roślin  Uprawnych  -  Podziękowanie  za  współpracę  oraz 
sprawozdanie  z  realizacji  programu  Porejestrowego  doświadczalnictwa  odmianowego.-  Zarząd 
zapoznał się z pismem.



 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie - do wiadomości odpowiedź na pismo 
dot.  stosowania  nawozów naturalnych  i  związaną  z  tym uciążliwością  zapachową wynikającą  
z hodowli trzody chlewnej prowadzonej w miejscowości Rudłowo. - Zarzad zapoznał s ę z pismem.

 Pan Janusz Oniszczuk - do wiadomości skarga na pracownika ANR OT w Olsztynie.  - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Kancelaria  Radcy  Prawnego  Joanna  Sadłowska  -  do  wiadomości:  wezwanie  dla  Pana  Jana 
Rzeszutek  do  zaniechana  działania  naruszającego  dobra  osobiste  oraz  do  usunięcia  skutków 
naruszenia  dóbr  osobistych  wystosowane  w imieniu  Pana  Waldemara  Sekścińskiego.  - Zarząd 
zapoznał się z pisemm.

 Rolnik z powiatu ostródzkiego - Prośba o pokrycie części kosztów ogrodzenia upraw w związku ze 
szkodami łowieckimi. - Zarząd postanowił wystosować pismo popierające działania rolnika.

 Pan Monkiewicz Henryk - Prośba o pomoc w wydaniu ksiązki pt. "Zioła, warzywa i miody, czyli 
z naturą zdrowiej". - Zarząd zapoznał się , ne udzielił wsparcia.

 Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  -  Podziękowanie  za  włączenie  się  
w organizację finału wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w dniu 25.02.2016 
r. oraz informacja o zwycięzcach tego konkursu.- Zarzad zapoznał się z pismem.

 Pan Dariusz Radziszewski Dyrektor Regionalny BGŻ BNP Paribas w Olsztynie – Podziękowanie 
za współpracę w realizacji projektu Agro na obcasach.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Biuro Senatorskie Pani Senator Małgorzaty Kopiczko - Podziękowanie za zaproszenie na III Walne 
Zgromadzenie W-MIR.-  Zarząd zapoznał się z podziękowaniem

 Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  -   Zaproszenie  na  "Pokaz  cięcia  i 
formowania koron drzew owocowych" w dniu 09.03.2016 r. w Sętalu oraz na konferencję Aktualne 
problemy.-  w produkcji zbóż i rzepaku w województwie warmińsko-mazurskim w dniu 10.03.2016 
r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na seminarium "Możliwości 
rozwoju sprzedaży bezpośredniej  w gospodarstwach rolnych" w dniu 15.03.2016 r.  godz.  9:30  
w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na 13 posiedzenie Komisji rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w dniu 15.03.2016 r. godz. 16:00 w Warszawie – W posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi uczestniczył Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR.

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Romualdowio Tańskiemu- Wiceprezesowi W-
MIR za udział w spotkaniu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa - Opiekuna i Gospodarza Wsi w  
dniu 16.03.2016 r. godz. 11:00 w Olsztynie.

 Klub  Parlamentarny  Platformy  Obywatelskiej  -  Zaproszenie  na  konferencję  pt.  "Zamach  na 
ziemię",  która  organizowana  jest  przez  Klub  Parlamentarny  Platforma  Obywatelska  wraz  z 
Instytutem Obywatelskim, w dniu 18 marca 2016 roku o godzinie 13:00. - Zarząd zapoznał się z  
zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na XX Galę Sukcesy w dniu 18.03.2016 r. godz. 17:00 
w Biskupcu. – W spotkaniu uczestniczył Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR.

 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki - Zaproszenie na konferencję poświęconą planowaniu 
działań  na  rzecz  redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych  oraz  innych  zanieczyszczeń  powietrza  
w dniu 22.03.2016 r. godz. 11:00 w Warszawie. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem nikt  nie  
uczestniczył w konferencji.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na XV sesję Sejmiku 
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w  dniu  22.03.2016  godz.  11:00.  -  W  sesji  sejmiku 
uczestniczył Pan Jacek Kuczajowski - Dyrektor W-MIR.



 Wojewódzki  Urząd  Pracy  -  Zaproszenie  na  posiedzenie  Wojewódzkiej  Rady  Rynku  Pracy  
w Olsztynie w dniu 30.03.2016 r. godz. 10:30 w Olsztynie- W posiedzeniu uczestniczył Pan Marek 
Kuźniewski- Członek Zarządu W-MIR.

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na 14 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w dniu 30.03.2016 r. godz. 14:00 w Warszawie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem nikt nie  
uczestniczył.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  Zaproszenie  na XIII  Galę Laur 
Najlepszym z Najlepszych w dniu 31.03.2016 r. godz. 17:00 w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z  
zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży dla Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarzadu W-
MIR  za  udział  na  wręczeniu  statuetek:  „Kobiety  z  Charakterem",  które  odbyło  się  w  dniu 
08.04.2016 r. godz. 18:00 w Olsztynie.

 Warmińsko-Mazurska  Izba  Lekarsko-Weterynaryjna  -  Zaproszenie  na  Jubileusz  XXV-lecia 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z wręczeniem Medali im. Dr. Kurta 
Obitza  w  dniu  09.04.2016  r.  w  Olsztynie.  -  Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zakupu  tabliczki  
pamiatkowej na Jubileusz XXV-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z  
wręczeniem Medali im. Dr. Kurta Obitza w dniu 09.04.2016 r. w Olsztynie w kwocie 50 zł

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  -  Zaproszenie  na  posiedzenie 
Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Wieńcu Zdroju k. Wrocławia 
w dniu 12.04.2016 r.  godz.  11:00.  -  Zarząd podjłą  uchwałę o oddelegowaniu Pana Zbigniewa 
Ziejewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.

 Krajowa Izba Gospodarcza - Zaproszenie na misję polskich przedsiębiorców do Serbii i Czarnogóry 
w dniach 12-14.04.2016 r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Agencja  Rynku  Rolnego  -  zaproszenie  do  zaprezentowania  Państwa  produktów  (produkty 
regionalne  i  tradycyjne  różne)  na  stoisku  informacyjnym  ARR  w  trakcie  Międzynarodowych 
Targów  Żywności  i  Napojów  WorldFood  Warsaw  2016  w  dniach  19-21.04.2016r.  -   Zarząd 
zapoznał się.

 Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych - Informacja nt. XV Wystawy Rolniczej 
Zielone AGROSHOW 2016 w dniach 4-6.06.2016 r. w Ułężu - Zarząd zapoznał się.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Łódzkiego  -  Zaproszenie  na  IX  Europejskie  Forum 
Gospodarcze w dniach 14-15.11.2016 r. w Łodzi-  Zarząd zapoznał się.

 Urząd Wojewódzki- Zaproszenie na konferencje regionalną w dniu 04.04.2016 r.- Podjęto uchwałę 
o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.

 Senat RP- zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 .04.2016 r.- 
Zarzad zapoznał się z zaproszeniem nie oddelegował nikogo

 W-MODR- zaproszenie na konferencję uzytki zielone i pasze objętosciowe podstawą efektywnego 
żywienia bydła mlecznego w dniu 7.04.2016  Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem nie 
oddelegował nikogo

 W-MODR Olsztyn -  zaproszenie  na posiedzenie komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy w roku 2015 
r. w dniu 07 kwietnia 2016 r.- na posiedzenie komisji oddelegowano pana Romualda Tańskiego - 
Wiceprezesa W-MIR.

 Krystian  Kujawski-  pismo  skierowane  do  Wojewody  w  sprawie  budowy  obwodnicy  Nowego 
Miasta Lubawskiego. - Zarząd postanowił wystsosować pismo do wojewody  z prośbą o dokonanie  
wizji lokalnej w terenie z zaintersowanym rolnikiem i Urzędem Gminy.



 AgroPixel - Propozycja współpracy dotycząca szacowania szkód łowieckich. - Zarząd zapoznał się  
się z pismem.

 AgroPixel - Pytanie o możliwość umieszczenia w materiałach reklamowych loga Izby. - Zarząd  
zapoznał  się  z  pismem,  postanowił  przekazać  pismo  radcy  prawnemu,  w  celu  przygotowania  
stosownego  porozumienia.  Podjeto  uchwałę  w  sprawie  podpisania  porozumienia  w  sprawie 
udostępnienia logotypów W-MIR

Na posiedzeniu podjeto uchwały w sprawie:
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim
 Pokrycia kosztów wspólorganizacji wyjazdu na Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim
 Oddelegowania Pani Katarzyny Załęckiej - Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim  

w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy Pw powiecie iławskim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim
 Współorganizacji  Olimpiady  Wiedzy  o  Rolnictwie,  Bezpieczeństwie  i  Higienie  Pracy  oraz  

Leśnictwie z Elementami Łowiectwa , o przekazaniu dodatkowych 50 zł na na wsólorganizację
 oddelegowania Pana Jerzego Salitry - Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim 

na spotkanie  uzgodnieniowe w dniu 11 kwietnia  2016 r.,  w celu wypracowania stanowiska na 
posiedzenie Grupy Roboczej Copa „wieprzowina”.

 organizacji XX - lecia W-MIR w dniu 21.06.2016 r.
  pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniach 

13-14 luty 2016 r.
 pokrycia  kosztów  organizacji  wspólnego  Posiedzenia  Zarządu  z  Przewodniczącymi  Rad 

Powiatowych w kwocie 390 zł brutto ( w tym 156 koszt Izby, 234 zł - wpłaty uczestników)
 pokrycia kosztów niszczenia dokumentów – 947, 10 zł
  pokrycia kosztu zakupu tablic informacyjnych do biur ARiMR- 369 zł
 pokrycia  kosztów  wykonania  mebli  i  usług  remontowo  naprawczych  w  kwocie  8122,  19  zł  

brutto( meble- 7052 zł brutto, wymiana świetlówek - 489, 54 zł brutto, malowanie pomieszczenia +  
materiał- 580, 65 zł brutto)

 wyrażenia  zgody  na  finansowanie  studiów  podyplomowych  pracownika  biura  W-MIR  Dawida  
Bondarenko   o  specjalności  administrowanie  ryzykiem  i  zarzadzanie  szkodami  łowieckim  w 
Wszechnicy Polskiej – Szkoła Wyższa w Warszawie w kwocie 6000 zł brutto)

 pokrycia kosztów organizacji III Walnego Zgromadzenia W-MIR- 3992 zł, 29 ( w tym 3332, 29  
koszt Izby , 660 zł- wpłaty uczestników)

 pokrycia kosztów transportu zbiorowego na Agro na obcasach w dniu 15.03.2016 r. 10674 , 87 zł  
brutto- transport,  67,95 zł ubezpieczenie oraz w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi  
Heichelowi  oraz  Pani  Zofii  Stankiewicz  na  „Agro  na  obcasach”  
w dniu 15.03.2016 r. w Olsztynie.

  pokrycia kosztów publikacji Polskie Izby Rolnicze - 300 zł brutto



 pokrycia ksoztów udziału  Pana Marka Kuźniewskiego i Pana Krzysztofa Wiśniewskiego w XXIV 
Szkole Zimowej – 7-10 marca w Zakopanem w kwocie 700 zł brutto oraz pokrycie kosztów dojazdu 
na warsztaty dla Pana Krzysztofa Wiśniewskiego do Naprat i dla Pana Marka Kuźniewskiego z  
Naprat do Zakopanego.

  zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi na spotkanie z Dyrektorem Generalnym Urzędu  
Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10.03.2016 r. w Olsztynie.

  zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi na nagranie audycji radiowej w Radio Olsztyn w  
dniu 17.03.2016 r.

 współorganizacji  XL edycji  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w dniu 22.04.2016 r i  
przeznaczeniu na współorganizację 2500 zł.

 Zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Romualdowi  Tańskiemu  -  Wiceprezesowi  W-MIR  za  udział  w 
spotkaniu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa - Opiekuna i Gospodarza Wsi w dniu 16.03.2016 
r. godz. 11:00 w Olsztynie.

 zwrotu  kosztów podróży dla  Pani  Zofii  Stankiewicz  -  Członkowi  Zarzadu W-MIR za udział  na 
wręczeniu statuetek: „Kobiety z Charakterem", które odbyło się w dniu 08.04.2016 r. godz. 18:00 
w Olsztynie.

 Zakupu  tabliczki  pamiatkowej  na  Jubileusz  XXV-lecia  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Lekarsko-
Weterynaryjnej wraz z wręczeniem Medali im. Dr. Kurta Obitza w dniu 09.04.2016 r. w Olsztynie  
w kwocie 50 zł

 oddelegowania Pana Zbigniewa Ziejewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatowej  W-MIR w  
powiecie  nowomiejskim  na  posiedzenie  Kujawsko-Pomorskiej  Wojewódzkiej  Rady  Dialogu  
Społecznego w Wieńcu Zdroju k. Wrocławia w dniu 12.04.2016 r. 

 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na konferencje regionalną w dniu 04.04.2016 
r. w Olsztynie

 podpisania porozumienia w sprawie udostępnienia logotypów W-MIR

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                    Aleksandra  Ciechanowicz-Osiecka  
           


