
Protokół Nr 10/2016 
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

w dniu 1 lipca 2016 r. w Olsztynie

Porządek posiedzenia: 
1.Podsumowanie XX-lecia W-MIR.
2.Praca Rad Powiatowych W-MIR.
3.Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4.Projekty aktów prawnych z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
5.Sprawy bieżące.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes W-
MIR,  Marek  Kuźniewski  Członek  Zarządu  W-MIR,  Krzysztof  Wiśniewski  Członek  Zarządu  W-MIR, 
Mirosław Borowski Delegat do KRIR, Jacek Kuczajowski Dyrektor Biura Izby oraz Jolanta Mackiewicz z-
ca Dyrektora .

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

Ad 1 Podsumowanie XX- lecia W-MIR.
Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  podsumował  organizację  oraz  przebieg  XX-lecia 

samorządu  rolniczego  Warmii  i  Mazur,  które  odbyło  się  w  dniu  21  czerwca  2016  r.  w  Kudypach. 
Zapoznano się w licznymi pismami gratulacyjnymi oraz z otrzymanymi statuetkami pamiątkowymi.

Pozostałe  odznaki  jubileuszowe  postanowiono  przekazać  Przewodniczącym  Rad  Powiatowych 
W-MIR  w  celu  przekazania  ich  członkom  organów  Izby,  którzy  nie  uczestniczyli  w  obchodach. 
Postanowiono także wystąpić do Krajowej Rady Izb Rolniczych o uhonorowanie odznakami KRIR tych 
członków Izby, którzy są od początku powstania Izby. 

Podobnie,  jak w latach  ubiegłych  postanowiono zbierać  od Przewodniczących  Rad Powiatowych 
W-MIR  wnioski  na  odznakę  „Zasłużony  dla  Rolnictwa”.  Prezes  W-MIR  poinformował  zebranych  o 
możliwości  złożenia  kilku  wniosków do Marszałka  Województwa Warmińsko-Mazurskiego o  nadanie 
odznaki „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Ad 2 Praca Rad Powiatowych W-MIR.
W dalszej części,  Zarząd zapoznał się z pismami oraz wnioskami Rad Powiatowych Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej:
-zaproszenie Prezesa W-MIR na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w dniu 
7 lipca 2016 r.
-zaproszenie Prezesa W-MIR na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim w dniu 
8 lipca 2016 r. w Baniach Mazurskich
-Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  węgorzewskim    -  Delegat  do Walnego Zgromadzenia  Krzysztof 
Masiul zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o obowiązek zgłaszania nieobecności Przewodniczącego 
Rady na Wspólnym Posiedzeniu Rady w Olsztynie. Nieobecność trzeba zgłaszać Delegatowi do Walnego 
Zgromadzenia.  Zaistniała  sytuacja  została  już wyjaśniona  między Robertem Nowackim a  Krzysztofem 
Masiul. Przewodniczący Rady WMIR w Węgorzewie Robert Nowacki oświadczył, iż będzie informował 
Krzysztofa Masiul Delegata do Walnego Zgromadzenia o swojej nieobecności.  (Zarząd W-MIR zapoznał  
się z wnioskiem)
-Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  szczycieńskim   wnioskuje  o  przeznaczenie  kwoty  do  350  zł 
pozostających w dyspozycji Rady na wynajęcie sali na posiedzenie Rady Powiatowej, która odbędzie się w 
dniu 6 lipca 2016 r. w Szczytnie (podjęto uchwałę)
-Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  kętrzyńskim   wnioskuje  o  wystąpienie  pisemne  do  Agencji 
Nieruchomości Rolnych o wykaz, jakie zasoby gruntów są dzierżawione na terenie gmin Korsze, Barciany, 
Srokowo,  Węgorzewo i  Kętrzyn  oraz,  na które  grunty w okresie  lat  2016 – 2020 kończą  się  umowy 
dzierżawy, których łączny czas dzierżawienia przez jeden podmiot prawny lub osobę fizyczną wyniesie 30 
lat a grunty takie mogą powrócić do zasobu Skarbu Państwa. 

Informacja  taka  jest  potrzebna  dla  rolników  w  celu  planowania  zakupu  gruntów  rolnych  na 
powiększanie swoich gospodarstw rodzinnych, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.
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Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  postanowiono  sprawę  poruszyć  podczas  najbliższego  spotkania  z 
przedstawicielami ANR OT Olsztyn.
-Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim i ełckim:  

1) Wystąpić do Dyrektora ANR w Olsztynie  oraz w filii  w Suwałkach o przekazywanie informacji 
Urzędom  Gmin,  Starostwom  Powiatowym  oraz  Izbie  Rolniczej  o  wygasających  lub 
rozwiązywanych  umowach  dzierżawy  ze  wskazaniem  powierzchni,  nr  działek,  obrębów 
geodezyjnych oraz planowanych terminach przeprowadzenia przetargów na te nieruchomości.

Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem  postanowiono  sprawę  poruszyć  podczas  najbliższego  spotkania  z 
przedstawicielami ANR OT Olsztyn.

2)  Poczynić  działania  mające  na  celu uruchomienie  procedury ogłoszenia  klęski  suszy w powiecie 
oleckim i ełckim.

Wyjaśniono, że obecnie stan klęski suszy jest określany na podstawie systemu monitoringu suszy rolniczej  
prowadzonego przez IUNG w Puławach. Zarząd W-MIR będzie monitorował sprawę i podejmie stosowne 
kroki po ukazaniu się kolejnego komunikatu KBW (Krajowy Bilans Wodny). 
Przy  okazji  omawiania  sprawy  suszy,  Pan  Romuald  Tański  Wiceprezes  W-MIR  przekazał  zebranym 
informacje z ostatniego posiedzenia komisji wojewódzkiej do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych  
i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej  spowodowanych  wystąpieniem  niekorzystnych  zjawisk 
atmosferycznych  w roku 2016,  które  odbyło  się  w dniu  29.06.2016 r.  Wyjaśnił,  że  zgodnie  z  danymi  
zebranymi przez komisje klęskowe pracujące w terenie obecnie wyliczono straty na 167 mln zł. Jest 1577  
gospodarstw  rolnych,  których  dotknęła  susza,  deszcz  nawalny,  gradobicie  lub  przezimowanie)  na 
powierzchni łącznej 122 496,78 ha.

3)  W związku z  trudną  sytuacją  ekonomiczną  w rolnictwie  wystąpić  do  Ministra  Rolnictwa o  jak 
najszybsze uruchomienie wypłat zaliczek za płatności bezpośrednie za rok 2016.

Postanowiono skierować pismo do KRIR w sprawie monitorowania wydawania decyzji przez ARiMR w 
sprawie dopłat bezpośrednich oraz pismo do ARiMR w Olsztynie z prośbą o podanie % wypłaconych 
dopłat oraz wskazania na jaką kwotę. 

-Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  ełckim   -  zwraca  się  z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na 
wydatkowanie kwoty nie  przekraczającej  150 zł  (sto pięćdziesiąt  zł  00/100)  na organizację  wspólnego 
posiedzenia Rady Powiatowej z Radą Powiatą w powiecie oleckim (podjęto uchwałę)
-Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  oleckim   -  zwraca  się  z wnioskiem  o wyrażenie  zgody  na 
wydatkowanie kwoty nie  przekraczającej  150 zł  (sto pięćdziesiąt  zł  00/100)  na organizację  wspólnego 
posiedzenia Rady Powiatowej z Radą Powiatową w powiecie ełckim (podjęto uchwałę)
-pokrycie kosztów zakupu tablic informacyjnych Rad Powiatowych W-MIR (powiat braniewski, elbląski, 
ostródzki) w kwocie 467,40 zł brutto (podjęto uchwałę) 

Ad 3 Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
W dalszej części posiedzenia Zarząd W-MIR zapoznał się z następującymi pismami:
−informacja  o  możliwości  udziału  przedstawicieli  W-MIR  w  Dożynkach  Jasnogórskich  w  dn.  3-4 
września  2016 r.  -  postanowiono zgłosić  8 uczestników z ramienia  W-MIR (koszty zostaną określone 
odrębną uchwałą)
−zaproszenie na krajowy jubileusz 20-lecia izb rolniczych w dniu 24.08.2016 r. w Parzniewie k/Warszawy 
–  postanowiono  zorganizować  wyjazd  dla  przedstawicieli  W-MIR (koszty  zostaną  określone  odrębną 
uchwałą)
−pismo  z  prośbą  o  zgłaszanie  potrzeby  zorganizowania  spotkania  Prezesów  Wojewódzkich  Izb 
Rolniczych  z  Dyrektorami  OT ANR w sprawie  ustalenia  kryteriów przyjmowanych  przy  przetargach 
organizowanych przez ANR
−wniosek KRIR w sprawie dopłat do materiału siewnego skierowany do MRiRW
−wspólne pismo polskiego samorządu rolniczego wraz z polskimi producentami mleka do Komisarza ds. 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi dotyczące poparcia  wniosku polskiego Rządu w zakresie  umorzenia  kar  za 
nadprodukcję mleka
−pismo dotyczące wniosku Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie tymczasowej nadzwyczajnej pomocy 
dla rolników w sektorach hodowlanych wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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−opinia  samorządu  rolniczego  do  projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy 
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 
Zarząd W-MIR zapoznał się z założeniami projektu i nie wniósł uwag. 
−odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przekazane przez Zarząd KRIR stanowisko w sprawie 
negocjowanej Umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) między 
UE i USA – Dyskutowano o konieczności utrzymania wysokich standardów żywności także dla partnerów 
umowy TTiP. Rozmawiano także o skutkach dla polskiego rolnictwa zapowiedzianego Brexitu.
−do wykorzystania informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Płocku wyroku potwierdzającego prawo 
do  świadczeń  z  KRUS  na  podstawie  oświadczenia  rolnika  o  nieprowadzeniu  gospodarstwa  – 
postanowiono  skierować  dokumenty  do  radcy  prawnego  w  celu  przygotowania  notatki  dla  członków 
organów Izby 
−wystąpienie  KRIR do  Pani  Premier  o  podjęcie  działań  w  zakresie  dożywiania  dzieci  w  związku  z 
realizacją wniosku z IV posiedzenia KRIR w dniu 10.05.2016
−opinia KRIR do projektu dokumentu Strategia krajowa wdrożenia w Rzeczpospolitej Polskiej programu 
„Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017 
−opinia przekazana przez Zarząd KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w 
rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów - Zarząd W-MIR zapoznał się z  
opinią, której treść jest zgodna z opinią przesłaną przez W-MIR 
−opinia do ustawy o utworzeniu Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych – Zarząd W-MIR zgodził się z  
opinią KRIR, iż w obecnej kryzysowej sytuacji  nie jest właściwe nakładanie dodatkowych obciążeń na 
producentów rolnych
−uwagi  W-MIR do  projektu  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w spr.  sposobu prowadzenia  oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (wniosek Krzysztofa Krzywickiego) - biuro W-MIR niezwłocznie po  
otrzymaniu wniosku wystosowało pismo w tej sprawie do KRIR
−współpraca z KRIR w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci :

- w dniach 08-21.08.2016 r. Glinczarów Górny
- w dniach 4-17.08.2016 r. Jarosławiec
Podjęto uchwałę w sprawię współorganizacji z KRIR wypoczynku letniego dla dzieci rolników.

Ad 4 Projekty aktów prawnych z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  zapoznał  się  następnie  z  projektami  aktów  prawnych 
przesłanymi przez Krajową Radę Izb Rolniczych:
-informacja o odwołaniu posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 22.06.2016 r., 
podczas którego zaplanowano I czytanie druku nr 574 projektu Kukiz'15 ustawy zmieniającej ustawę o 
izbach  rolniczych  –  zwrot  kosztów  podróży  do  Glinojecka  przyznano  Panu  Markowi  Kuźniewskiemu 
Członkowi Zarządu W-MIR, który został oddelegowany do uczestniczenia w posiedzeniu Komisji. Czytanie  
projektu zostało odwołane w trakcie jego podróży do Warszawy. 
-projekt ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego – Zarząd W-MIR zauważył, że nie  
została uwzględniona uwaga W-MIR dotycząca powoływania dyrektora W-MODR oraz członków Rady  
Społecznej przy W-MODR przez wojewodę, a nie jak w projekcie przez ministra ds. rolnictwa
-dokument roboczy Copa-Cogeca pt. Reakcja Copa i Cogeca na wyniki planu kontroli w sektorze miodu, 
który koordynowała Komisja – nie wniesiono uwag
-projekt rozporządzenia  Ministra Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi Śródlądowej  w sprawie kryteriów, na 
podstawie  których  okręgowy  inspektor  rybołówstwa  morskiego  dokonuje  oceny  wagi  stwierdzonego 
naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa - nie wniesiono uwag
-konsultacja  Rocznego  Programu  Prac  na  rok  2017  w  odniesieniu  do  programów  promocyjnych, 
współfinansowanych ze środków unijnych - nie wniesiono uwag
-projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  płatności  bezpośrednich  i  płatności  niezwiązanej  do 
tytoniu - nie wniesiono uwag

3



-projekt  ustawy o przeciwdziałaniu  nieuczciwemu wykorzystywaniu  przewagi  kontraktowej  w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi – projekt ustawy skierowano do członków Komisji ds. Monitorowania  
Rynków Rolnych 
-projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie 
okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw – nie wniesiono uwag
-pismo Copa-Cogeca skierowane do grupy roboczej “Promocja” - nie wniesiono uwag
-projekt  nr  125/16,  dotyczący  planowanego  wycofywania  środków  ochrony  roślin  zawierających 
substancje zaburzające działanie układu hormonalnego człowieka - nie wniesiono uwag
-projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości i sposobu pobierania 
opłaty za przekazanie i wprowadzenie informacji do centralnej bazy danych oraz ich przechowywanie  -  
nie wniesiono uwag
-projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie 
identyfikacji  i  rejestracji  zwierząt,  współpracy  organów  Inspekcji  Weterynaryjnej,  Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także 
dokonywania  zmian  w  rejestrze  zwierząt  gospodarskich  oznakowanych,  rejestrach  koniowatych  i 
centralnej bazie danych koniowatych – projekt przekazano do konsultacji Związku Hodowców Koni
-projekt  ustawy  o  spółdzielniach  rolników  – po  zapoznaniu  się  z  projektem  ustawy  postanowiono 
wystosować pismo z uwagami W-MIR, które ma zawierać w szczególności zniesienie zapisów o obowiązku  
tworzenia obowiązkowych i celowych funduszy w kształcie narzuconym przez projekt ustawy; umożliwienie  
spółdzielniom nie przyjmowania członków, których nie chcą (projekt nie przewiduje odmowy)
-poselski  projekt  (KP  Kukiz'15)  ustawy  o  Inspekcji  Żywności  – Zarząd  W-MIR  negatywnie  ocenił  
przedstawiony  projekt,  który  zdaniem  samorządu  rolniczego  jest  niedopracowany,  a  bezpieczeństwo 
żywności jest niezwykle istotne.
-wersje  robocze  dokumentów  Komisji  Europejskiej  (w  języku  angielskim)  w  sprawie  kontyngentów 
taryfowych 
-projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  przyznawania  pomocy  finansowej  wstępnie  uznanej  grupie  producentów 
owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji  ujętych  w zatwierdzonym planie 
dochodzenia do uznania – projekt został przekazany do konsultacji w teren (uwagi do 07.07.2016 r.) 
-projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie 
warunków  wstępnego  uznawania  grup  producentów  owoców  i  warzyw,  uznawania  organizacji 
producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany 
dochodzenia do uznania - projekt został przekazany do konsultacji w teren (uwagi do 07.07.2016 r.)
-projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  sposobu  ustalenia  wysokości 
czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – 
projekt zaopiniowano pozytywnie 
-poselski  projekt ustawy o zmianie  ustawy o księgach wieczystych  i  hipotece  – projekt  zaopiniowano 
pozytywnie, jako oczekiwany przez producentów rolnych 
-projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniający  rozporządzenie  w  sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-
środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020  – 
Zarząd zapoznał się z uwagami biura W-MIR
-projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów innych niż rolne” - nie wniesiono uwag
-rządowy projekt ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania – 
uwagi do 11.07.2016 r. 
-projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy  technicznej  w  ramach  PROW  na  lata  2014-2020  –  uwagi  do 
11.07.2016 r. 
-projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby 
fizycznej – Zarząd W-MIR zapoznał się z uwagami przygotowanymi przez radcę prawnego i postanowiono  
skierować je do KRIR

Ad 5 Sprawy bieżące.
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W dalszej części obrad, Zarząd W-MIR rozpatrzył następujące sprawy:
-przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu (nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.)
-omówiono  propozycję  podjęcia  współpracy  z  Uniwersytetem  Warmińsko-Mazurskim w  Olsztynie  w 
zakresie podjęcia współpracy z magistrantami i doktorantami
-zapoznano się z informacją prawną dotycząca udostępniania informacji publicznej przez W-MIR 
-zapoznano się z protokołem z posiedzenia Rady Społecznej przy dyrektorze ANR OT Olsztyn; podjęto 
uchwałę zmieniającą uchwałę nr 197/2016 w sprawie oddelegowania w skład Społecznej Rady przy ANR 
(zgodnie z nowym regulaminem pracy Rady Społecznej oddelegowana z ramienia Izby może być 1 osoba 
– wskazano Jana Heichela Prezesa W-MIR, a w przypadku braku możliwości uczestniczenia przez niego w 
posiedzeniach Rady Społecznej wskazano w zastępstwie Krzysztofa Wiśniewskiego Członka Zarządu W-
MIR)
-podjęcie uchwały w spr. pokrycia kosztów zakupu statuetki (do 100 zł) na seminarium organizowane w 
ramach Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich – dot. Uchwały Nr 294/2016
-podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w konferencji Rady 
ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR w dniach 13-15.06.2016. w Ustroniu w kwocie 
1565 zł brutto oraz w sprawie pokrycia kosztów dojazdu na konferencję 
-podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów druku artykułu w „Pulsie regionu” w kwocie 984 zł brutto
-pokrycie kosztów składki członkowskiej za rok 2016 w Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki 
w kwocie 110 zł brutto
-podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zakupu programów antywirusowych w kwocie 1280,43 zł 
brutto
-Starostwo Powiatowe w Giżycku - odpowiedź na pismo z dnia 28.04.2016 L.dz. 1379/04/2016-SP w spr. 
sposobu zabezpieczenia funkcjonowania systemów melioracji w przypadku, gdy część użytków rolnych 
objętych melioracjami zostaje zalesiona
-Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pismo w sprawie przyjęcia przez Zarząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Programu rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej 
wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020" oraz szczegółowy program 
– skierowano do Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej 
-Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  prośba  o  potwierdzenie  możliwości 
współorganizacji konferencji inicjującej wdrożenie idei „Miasteczka Smaku"
-Zespół  Szkół  Rolniczych  im.  Biskupa  Ignacego  Błażeja  Krasickiego  -  Pismo  z  prośbą  o  wsparcie 
finansowe na częściowe pokrycie wyjazdu szkoleniowego w dniu 05.08.2016 grupy polsko-ukraińskiej – 
nie udzielono wsparcia
-Stowarzyszenie  Łączy  Nas  Kanał  Elbląski  -  odpowiedź  na  pismo  z  dnia  L.dz.1828/06/2016-ZP 
przypominające o uregulowaniu składek członkowskich – oddelegowano Pana Romana Puchalskiego jako  
przedstawiciela Izby w działalności Stowarzyszenia 
-Warmińsko-Mazurski  Związek  Producentów  Rolnych  -  Informacja  o  zmianie  nazwy  Związku 
Pracodawców  Właścicieli  i  Dzierżawców  Rolnych  na  Warmińsko-Mazurski  Związek  Producentów 
Rolnych
-Polska  Izba  Żywności  Ekologicznej  -  prośba  o  zamieszczenie  informacji  o  Polskiej  Izby  Żywności 
Ekologicznej na stronie internetowej
-Enigma  -  ofertę  ograniczania  szkód  powodowanych  przez  bobry  europejskie  –  polecono  sprawdzić 
informację zawartą w ofercie dotyczącą oferowanej usługi odstrzału redukcyjnego bobrów i przedstawić  
ją podczas kolejnego posiedzenia Zarządu
-Expo  Mazury  S.A  -  prośba  o  wsparcie  eksperckie  dot.  tematów  szkoleniowych,  kongresowych, 
warsztatowych, które byłyby dla Państwa i mieszkańców społeczności warmińsko-mazurskiej interesujące, 
potrzebne
-Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie – podziękowanie za włączenie się w 
organizację eliminacji powiatowych i wojewódzkich Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP w Rolnictwie w 
województwie warmińsko-mazurskim
-Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – informacja o posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w dniu 23.06.2016 w Warszawie
-Urząd Miejski  w Biskupcu -  zaproszenie  na  Rozpoczęcie  Biskupieckiego  Lata  z  obchodami  70-lecia 
istnienia BKS "Tęcza" w dniu 25.06.2016 w Biskupcu – uczestniczył Jan Heichel Prezes W-MIR
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-Sejmik  Województwa Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  XVIII  sesję  Sejmiku  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28.06.2016 -  uczestniczył Jan Heichel Prezes W-MIR; przyznano zwrot  
kosztów podróży
-Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na spotkanie informacyjne w związku z planem budowy fabryki 
konopi  przemysłowej  w  Biskupcu  w  dniu  28.06.2016  -  -  uczestniczył  Jan  Heichel  Prezes  W-MIR;  
polecono sprawdzić wielkość prowadzonych upraw w województwie warmińsko-mazurskim z podziałem na 
gminy i powiaty oraz cel prowadzenia upraw (do czego są wykorzystywane konopie)
-Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  -  posiedzenie  komisji  do  szacowania  szkód  w 
gospodarstwach  rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej  spowodowanych  wystąpieniem 
niekorzystnych  zjawisk  atmosferycznych  w roku 2016 w dniu  29.06.2016 w związku  z  zamknięciem 
szacowania- uczestniczył Romuald Tański Wiceprezes W-MIR
-Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zaproszenie na spotkanie informacyjne 
adresowane do potencjalnych operatorów w ramach konkursu 10.6 dot.  RPO WiM 2014-2020 w dniu 
29.06.2016
-Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  zaproszenie  na  konferencję  "Rozwój 
obszarów wiejskich w aspekcie rybactwa śródlądowego i promocji  ryb jako żywności funkcjonalnej w 
regionie Warmii i Mazur" w dniu 30.06.2016 w Starych Jabłonkach - uczestniczył Jan Heichel Prezes W-
MIR; przyznano zwrot kosztów podróży
-Gospodarstwo Ewy i  Wojciecha  Jończyk-  zaproszenie  na „Święto  krów” w dniu 14 lipca  2016 r.  w 
Garzewku – oddelegowano Jana Heichela Prezesa W-MIR oraz Marka Kuźniewskiego Członka Zarządu 
(przyznano zwrot kosztów podróży) 
-Warmińsko-Mazurski  Wojewódzki  Inspektor  Jakości  Hodowlanej  Artykułów  Rolno-Spożywczych  - 
biuletyn wiedza i jakość 
-prośba Stada Ogierów oraz Klubu Jeździeckiego „Stado Kętrzyn” o włączenie się we współorganizację 
XX  Ogólnopolskich  Pokazów  Konnych  XV  Ogólnopolskiego  Czempionatu  Koni  Zimnokrwistych  III 
Specjalistycznej Wystawy Koni Ardeńskich w dn. 23-24 lipca 2016 r. - postanowiono przeznaczyć 1000 zł  
brutto na współorganizację 

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
-rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim 
-rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim i oleckim 
-pokrycia kosztów wykonania tablic informacyjnych Rad Powiatowych W-MIR 
-organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy 
-organizacji wyjazdu na Krajowy Jubileusz 20-lecia Izb Rolniczych 
-współorganizacji wypoczynku letniego dzieci rolników z województwa warmińsko-mazurskiego
-zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na I czytanie projektu ustawy o izbach rolniczych 

-zmiany Uchwały Nr 197/2016 w sprawie oddelegowania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej 
Izby  Rolniczej  w  skład  terenowej  Społecznej  Rady  powołanej  przy  Dyrektorze  Agencji 
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
-w spr. pokrycia kosztów zakupu statuetki jubileuszowej 
-podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w konferencji 
Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR 
-podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów druku artykułu w „Pulsie Regionu” 

-pokrycia kosztów składki członkowskiej za rok 2016 w Związku Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki 
-podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zakupu programów antywirusowych 

-oddelegowania przedstawiciela W-MIR do pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski 
-zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na XVIII sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego

-zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na konferencję "Rozwój obszarów wiejskich 
w aspekcie rybactwa śródlądowego i promocji ryb jako żywności funkcjonalnej w regionie Warmii 
i Mazur" 
-oddelegowanie przedstawicieli W-MIR do uczestnictwa w „Święcie krów” 
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-oddelegowania przedstawiciela W-MIR na spotkanie z przedstawicielami ANR OT Olsztyn
-współorganizacji XX Ogólnopolskich Pokazów Konnych XV Ogólnopolskiego Czempionatu Koni 
Zimnokrwistych III Specjalistycznej Wystawy Koni Ardeńskich 
-współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2016 roku

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Anna Bućwiło
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