
Protokół Nr 11/2017

Z posiedzenia Zarządu W-MIR z dnia 01 sierpnia 2017 roku 

W posiedzeniu uczestniczyli:  Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes W-MIR, 
Marek  Kuźniewski,  Zofia  Stankiewicz  -  Członkowie  Zarządu  W-MIR  oraz  Jolanta  Mackiewicz  - 
Dyrektor Biura W-MIR.

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie 
Zarządu  rozpoczęło  się  o  godz.  10.30  w  siedzibie  biura  W-MIR  w  Olsztynie,  
a zakończyło o godzinie 14.00. 

Posiedzenie przebiegało wg następującego porządku:

1. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych
2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Sprawy bieżące

Ad 1. W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi 
z Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

 Wnioski Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  kętrzyńskim  z  dnia  20.07.2017  -  Rada 
Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim wnioskuje o ujęcie w 
zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolników (OC rolników) także pszczół  ubezpieczeniem od 
zatruć  pestycydami.  -  Zarząd  nie  przechylił  się  do  wniosku,  stosowanie  pestycydów  powinno  
odbywać  się  w  ramach  kodeksu  dobrej  praktyki  produkcji  rolnej,  środki  należy  stosować 
rozważnie.

 Wnioski  ze  wspólnego  posiedzenia  Rad Powiatowych W-MIR w powiecie:  działdowskim, 
iławskim, nowomiejskim, nidzickim, ostródzkim w dniu 6 lipca 2017 r. w Wysokiej 

 Z uwagi  na  planowane  rozszerzenie  obszarów  OSN,  Rady  Powiatowe  W-MIR  wnioskują  do 
Zarządu  W-MIR  o  wystosowanie  pisma  do  MRiRW  w  kwestii  uruchomienia  środków 
pomocowych dla rolników na budowę płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę. - Zarząd W- 
MIR polecił  pracownikom  biura  sprawdzenie  na  jakim  etapie  w  procedurach  sejmowych  jest  
„Prawo wodne”, następnie należy przygotować wystąpienie o przesunięcie środków pomocowych 
na powyższe działanie

 Rady Powiatowe wnioskują do Zarządu W-MIR o wystosowanie pisma do MRiRW w sprawie 
uruchomienia środków pomocowych na zakup zbiorników dwupłaszczowych do przechowywania 
paliwa (wnioskodawca Leszek Sargalski). - Zarząd nie przychylił się do wniosku.

 Rady Powiatowe wnioskują do Zarządu W-MIR o wystosowanie pisma do MRiRW w sprawie 
możliwości  dokonywania  zakupu   zbiorników  dwupłaszczowych  do  przechowywania  paliwa 
pochodzących ze środków pomocy de minimis (wnioskodawca Zbigniew Ziejewski).  -  Zarząd 
W-MIR wyjaśnił,  że  środki  de  minimis  to  limit  dopuszczalnej  pomocy publicznej  w rolnictwie  
między  innymi  na  dopłaty  do  materiału  siewnego,  umorzenie  podatku,  czynszy  czy  pomoc  
klęskowa. W związku z czym Zarząd uznał wniosek za bezzasadny.

 Rady  Powiatowe   wnioskują  do  Zarządu  W-MIR o  wystosowanie  pisma  do  Prezesa  Agencji 
Nieruchomości  Rolnych  w  sprawie  podawania  do  publicznej  wiadomości  informacji  dot. 



wyników  punktacji  przetargów  ograniczonych  ofert  pisemnych  (listy  rankingowe).  -  Zarząd 
zapoznał się z wnioskiem postanowiono przygotować wystąpienie skierowane do prezesa ANR.

 Wnioski z roboczego spotkania Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w dniu 
19.07.2017  

 Z uwagi  na  planowane  wprowadzenie  opłaty  drogowej  Rada  Powiatowa  W-MIR w powiecie 
nowomiejskim  popiera  stanowisko  Prezesa  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  Pana  Wiktora 
Szmulewicza w kwestii zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego  wykorzystywanego  do  produkcji  rolnej.  W  związku  z  tym  Rada  Powiatowa 
wnioskuje  do  Zarządu  W-MIR  o  podjęcie  stosownej  uchwały  popierającej  stanowisko  ww. 
sprawie. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, uznał wniosek z nieaktualny.

 Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powiecie  nowomiejskim  wnioskuje  do  Zarządu  W-MIR  o 
dofinansowanie  w  kwocie  1000  zł  na  organizację  Dożynek  Gminnych  w  Gryźlinach 
(dn.20.08.2017 r.),  Dożynek  Gminnych  w Lipowcu (dn.27.08.2017 r.),  Dożynek  Gminnych  w 
Biskupcu (dn.02.09.2017 r.), Dożynek  Gminno-Powiatowych w Ostaszewie (dn.10.09.2017 r.) – 
zakup pucharów dla Starostów Dożynek.  - Zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu Zarządu w 
dniu 10 lipca 2017 r.  Zarząd przychylił się do wniosku.

 Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim - Rada Powiatowa 
Warmińsko  Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  gołdapskim  zwraca  się  z  prośbą  o 
wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 120 zł (sto dwadzieścia) będącej w dyspozycji Rady na 
zakup wiązanki na pogrzeb matki Wójta gminy Dubeninki w dniu 19-07-2017 –  Zarząd podjął  
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim zwraca się z 
prośbą do Zarządu W-MIR o przeznaczenie kwoty w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na 
współorganizację  dożynek powiatowych  i  gminnych  na terenie  powiatu  giżyckiego.  -  Zgodnie 
zuchwała  podjęta na posiedzeniu  Zarządu w dniu 10 lipca  2017 r.   Zarząd przychylił  się  do  
wniosku.

 Rada  Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  piskim zwraca  się  z 
prośbą do Zarządu W-MIR o przeznaczenie kwoty w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na 
współorganizację  dożynek  powiatowych  i  gminnych  na  terenie  powiatu  piskiego.  -  Zgodnie  z  
uchwałą  podjętą  na  posiedzeniu  Zarządu  w  dniu  10  lipca  2017  r.   Zarząd  przychylił  się  do 
wniosku.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca 
się z prośbą do Zarządu W-MIR o przeznaczenie kwoty w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem 
na  współorganizację  dożynek  powiatowych  i  gminnych  na  terenie  powiatu  węgorzewskiego. 
-Zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu Zarządu w dniu 10 lipca 2017 r.  Zarząd przychylił się  
do wniosku.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się 
z  prośbą do Zarządu  Izby o  przyznanie  kwoty w wysokości  1000,00 zł  z  przeznaczeniem na 
uczestniczenie  przedstawicieli  Rady  na  dożynkach  na  terenie  powiatu  bartoszyckiego,  które 
odbędą się w miesiącu sierpniu i wrześniu 2017 roku. - Zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu  
Zarządu w dniu 10 lipca 2017 r.  Zarząd przychylił się do wniosku.
Ponadto Rada zwraca się z prośbą o przydzielenie dodatkowej kwoty w wysokości 400,00 zł z puli 
środków przeznaczonych na statutową działalność Rady w celu pokrycia kosztów związanych z 
ufundowaniem nagród dla publiczności  biorącej  udział  w głosowaniu na najładniejszy wieniec 
dożynkowy.- Zarząd podjął  uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej  W-MIR w  
powiecie bartoszyckim.



Ad 2. W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb 
Rolniczych:          

 Podjęto  uchwałę  w sprawie   współorganizacji  zadania Kiełbasa  Biała  Parzona Wielkopolska.  
Zadanie zostanie zrealizowane 26.08.2017 r. podczas dożynek w Gołdapi.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi  
Zarządu W-MIR za udział w spotkaniu zw sprawie działań resortu rolnictwa podejmowanych w  
związku z ASF, sytuacji na rynkach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie w dniu  26.07.2017  
r w Warszawie. 

 Zaproszenie  do  zgłaszania  kandydatów  w  XV  edycji  Nagrody  Gospodarczej  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem KRIR. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo  z  ANR  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  przedstawicielom  czynnika  społecznego 
wchodzącym  w  skład  komisji  przetargowych.- Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  postanowiono  
przygotować zapytanie do prezesa ANR w jaki sposób zwrot kosztów podroży przedstawicielom 
czynnika  społecznego  wchodzącym  w  skład  komisji  przetargowych  będzie  realizowany  po  1 
września 2017 r.

 Wystąpienie KRIR w sprawie planowanego wprowadzenia opłaty drogowej. - Zarząd zapoznał się  
z pismem.

 Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo Zarządu KRIR w związku z poselskim projektem ustawy o 
Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w sprawie zwiększenia 
limitu do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  resortu  rolnictwa  w  sprawie  wydłużenia  terminu  szacowania  szkód  powstałych  w 
wyniku przymrozków wiosennych. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  Ministerstwa  Finansów  na  wniosek  KRIR  w  sprawie  ustawy  o  systemie 
monitorowania drogowego przewozu towarów. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wystąpienie  KRIR  ws.  usystematyzowania  terminów  naborów  wniosków  w  poszczególnych 
działaniach PROW 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo KRIR w sprawie zaleceń Rady UE do Krajowego Programu Reform Polski na 2016 r.  -  
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  MRiRW na  wniosek  z  posiedzenia  KRIR  z  22  maja  2017  w  sprawie  przepisów 
dotyczących  obowiązku  zawierania  pisemnych  umów  na  dostarczanie  produktów  rolnych.  -  
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  resortu  środowiska  ws.  włączenia  zajęcy  do  katalogu  zwierząt  łownych,  za  które 
wypłacane są odszkodowania. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Zaproszenie  na  konferencję  Instytutu  Gospodarki  Przestrzennej  i  Mieszkalnictwa.  -  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek z VIII posiedzenia KRIR w sprawie napływu produktów 
rolnych z Ukrainy. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wstępna  opinia  Copa  Cogeca  dot.  śladu  środowiskowego  produktu.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

 Projekt  rozporządzenia  MRiRW  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  limitów 
środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań i 
poddziałań  PROW  na  lata  2014-2020.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  projektem,  postanowiono 
przygotować wystąpienia w sprawie przesunięcia środków na modernizację.

 Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. - Zarząd zapoznał  
się z projektem, nie wniósł uwag.



 Projekt  rozporządzenia  MRiRW  w  sprawie  szczegółowych  warunków  rozkładania  na  raty 
należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSP oraz wysokości oprocentowania rozłożonej 
na raty należności. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencje Rynku Rolnego zadań 
związanych  z  ustanowieniem pomocy na ograniczenie  produkcji  mleka  oraz rozporządzenie  w 
sprawie  realizacji  przez  ARR zadań  związanych  z  ustanowieniem  nadzwyczajnej  pomocy 
dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. - Zarząd 
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  organizacji  wyjazdu  przedstawicieli  W-MIR  na  Ogólnopolskie  
Dożynki Jasnogórskie- 2-3 września 2017 r.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi zmieniający rozporządzenie w sprawie 
minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których 
normy ochrony zostały określone w przepisach UE. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł  
uwag.

 Projekt rozporządzenia  Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie  w sprawie realizacji  przez 
Agencje Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy 
dla rolników w sektorach hodowlanych. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia MRIRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych- - 
Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 
sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  płatności  bezpośrednich  i  płatności 
niezwiązanej do tytoniu. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w 
ramach systemu wsparcia bezpośredniego. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt Ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz zmianie niektórych ustaw. - 
- Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

Ad 3. W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 10 z dnia 10 lipca 2017 r.
 Zarząd W-MIR zapoznał się z ofertami remontu biura W-MIR, podjęto decyzję o remoncie całego  

biura, postanowiono przeprowadzić negocjacje cenowe z firmą, która złożyła najniższa ofertę na 
remont, podjęto uchwałę w sprawie remontu biura W-MIR

 Podjęto uchwałę w sprawie powołania Pani Jolanty Mackiewicz na dyrektora biura Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej oraz ustalono wynagrodzenie dyrektora biura W-MIR.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Jerzego Salitry za uczestnictwo w 
nagraniu audycji TVP Olsztyn program Opinie nt afrykańskiego pomoru świń w dniu 07.07.2017  
roku w Olsztynie

 Podjęto  uchwałę  w sprawie  zwrotu  kosztów dojazdu  do  Olsztyna  dla  Pani  Zofii  Stankiewicz-  
Członka Zarządu W-MIR i Pani Agnieszki Kobryń - Przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny 
Wiejskiej za udział w pracach komisji konkursowej konkursu „Zaczarowany zakątek” w dniach 
27-28 lipca 2017 r.

 ANR – zaproszenie  na posiedzenie  Rady Społecznej  – 26 lipca 2017 r.- W posiedzeniu Rady 
Społecznej przy ANR uczestniczył Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR oraz Pan Krzysztof Wiśniewski  
-  Członek Zarządu W-MIR.



 Pismo rolników gm. Kalinowo - w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy Spółce Agro-Lega.- 
Zarząd zapoznał  się  z  pismem,  wyjaśnił,  że  sprawa została  przedstawiona  przez  rolników na 
posiedzeniu Rady Społecznej ANR, postanowiono przygotować odpowiedź.

 Agata  Jarońska-  podanie  w  sprawie  organizacji  przetargów  organizowanych  przez  ANR  w 
Olsztynie. - Zarząd postanowił rozpoznać sprawę w terenie, postanowiono skonsultować pismo z  
Przewodniczącym Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim oraz Radą Powiatową W-MIR w 
powiecie iławskim.

 Edmund Kociuba- pismo z prośbą o pomoc rolnikom którzy, nie z własnej winy znaleźli się w 
trudnej  sytuacji.  -  Zarząd zapoznał  się z pismem, poinformował,  ze problemy poruszane przez 
rolnika nie leżą w kompetencji Samorządu rolniczego.

 Podjęto  uchwałę  w sprawie  zawarcia  umowy na realizację  operacji  „Kierunek  Rozwój”  oraz  
zwrotu  kosztów  podróży  panu  Janowi  Heichelowi  -  Prezesowi  W-MIR  do  Warszawy  w  dniu  
19.07.2017 r na  podpisanie umowy na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Kierunek Rozwój”.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zawarcia  umowy  na  realizacje  operacji  „Warmińsko-Mazurskie  
Forum Innowacji  w rolnictwie  i  na  obszarach wiejskich”  oraz  zwrotu  kosztów podróży  panu 
Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR 
do Olsztyna w dniu 25.07.2017 r. na podpisanie umowy na realizację operacji pn. „Warmińsko-
Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR  
za udział w spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 lipca 2017 r. w celu  
wypracowania propozycji rozwiązań umożliwiających stworzenie sprawnego systemu ubezpieczeń 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Pan Jan Heichel -  Prezes W-MIR przedstawił Zarządowi 
główne  informacje  ze  spotkania.  Postanowiono,  że  na  najbliższe  posiedzenie  Zarządu  
z Przewodniczącymi zostaną zaproszone firmy ubezpieczeniowe celem wypracowania rozwiązań 
umożliwiających  stworzenie  sprawnego  systemu  ubezpieczeń  upraw  rolnych  i  zwierząt  
gospodarskich.

 Regionalna  Dyrekcja  Lasów  Państwowych  w  Olsztynie-  zestawienie  zbiorcze  liczebności 
zwierzyny wg stanu na dzień 10.03.2016. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnych- prośba o współorganizację Gminnego 
Święta Pieczonego Ziemniaka- Święto Planów w dniu 03.09.2017 r. - Zarząd W-MIR zapoznał się  
z pismem, wyjaśnił, ze włącza się w organizację Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka - Święto  
Plonów poprzez organizację w tym dniu „Pikniku drobiowego”. W związku z czym nie udzieli  
dodatkowego wsparcia na nagrody w organizowanych konkursach.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - odpowiedź na pismo w sprawie zwiększenia ilości stacji 
meteorologicznych  niezbędnych  do  wyliczania  klimatycznego  bilansu  wodnego.  - Zarząd 
zapoznał  się  z  pismem,  kopię  postanowiono  przesłać  wraz  z  protokołem  Członkom  Walnego  
Zgromadzenia W-MIR.

 CDR Brwinów -   informacja o  szkoleniach  „Produkcja  żywności  w zagrodzie  edukacyjnej”  .- 
Zarząd zapoznał się z informacją.

 Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Wsi  Klimy-  prośba  o  wsparcie  na  organizacje  VI  Święta 
Wieprzowiny.  -  Zarząd podjął  uchwałę  w sprawie  współorganizacji  VI  Święta  Wieprzowiny  i  
przeznaczeniu na nagrody w konkursach kwoty 800 zł brutto.

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pilniku- prośba o wsparcie festiwalu kulinarnego „ Smaki 
babci-  najlepsze  danie  obiadowe z  wołowiny”,  które  odbędzie  się  dnia  20  sierpnia  2017 r  w 



Miłogórzu.  -  Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  współorganizacji  festiwalu  kulinarnego  
i przeznaczeniu na nagrody w konkursach kwoty 500 zł brutto

 W-MODR  z  siedzibą  w  Olsztynie,  oddział  w  Olecku  -   pismo  z  prośbą  o  wsparcie 
współorganizacji  konkursu  „Od  pola  do  stołu”  i  konferencji  „Ochrona  środowiska,  zdrowia 
publicznego i bezpieczeństwo żywności”. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopię  
pisma przesłać do rozpatrzenia Radzie Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.

 Starostwo  Powiatowe  w  Braniewie-   informacja  o  powołaniu  przedstawiciela  Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  skład  Powiatowej  Rady  Rynku  Pracy  w  Braniewie.  -  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Marek Nagadowski- Prośba o pomoc w sprawie niewłaściwego obliczenia odszkodowania przez 
urząd Marszałkowski. - Zarząd zapoznał ie z pismem, Prezes W-MIR wyjaśnił, że dnia 25 lipca w  
sprawie zostało wystosowane pismo z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

 Pomorski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Lubaniu  -  zaproszenie  do  udziału  w  Jesiennych 
Targach Ogrodniczo- Nasiennych,  które odbędą się w dniach 9-10 września 2017 r.  w Starym 
Polu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi  
Zarządu  W-MIR  za  udział  w  dniu  23.07.2017  r.  w  XVI  Ogólnopolskim  Czempionacie  Koni  
Zimnokrwistych,  VI  Specjalistycznej  Wystawie  Koni  Ardeńskich,  XXI  Pokazach  Konnych  
w Kętrzynie.

 Zaproszenie  na  Dożynki  Diecezji  Ełckiej  w Pozezdrzu  w dniu  08  września  2017 r.  -  Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem.

 Burmistrz Biskupca- zaproszenie na 11 Warmińska Ucztę Pierogową w dniu 12 sierpnia 2017 r.- 
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, do udziału został oddelegowany Pan Jan Heichel - Prezes W-
MIR.

 Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Burmistrz Miasta Pasym- zaproszenie na Dożynki Powiatowe, 
które odbędą się w dniu 27.08.2017 r. w Pasymiu. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana 
Heichela- Prezesa W-MIR oraz Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR.

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- odpowiedź na pismo w sprawie zwiększenia 
etatów w biurach powiatowych W-M Oddziału Regionalnego ARiMR. -  Zarząd zapoznał się z  
pismem, kopie postanowiono przesłać Oddziałowi Regionalnemu ARIMR w Olsztynie.

 Centrum  Edukacji  Manager  -  informacja  o  zawodowym  kursie  kwalifikacyjnym  prowadzenie 
produkcji rolniczej. - Zarząd zapoznał się z informacją.

 Zarząd W-MIR wstępnie ustalił, że na Targi Rolnicze 2 - 309.2017 zostanie oddelegowany Pan 
Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR,  Pan  Romuald  Tański-  Wiceprezes  W-MIR  oraz  Pani  Zofia 
Stankiewicz  -  Członek Zarządu W-MIR Do Gronowa Elbląskiego  na Piknik Zbożowy została 
oddelegowana Pani Zofia Stankiewicz, a do Kuc na Piknik Drobiowy Pan Jan Heichel.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

 rozdysponowania  środków  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
gołdapskim

 rozdysponowania  środków  będących  w  dyspozycji  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
bartoszyckim

 współorganizacji zadania Kiełbasa Biała Parzona Wielkopolska  



 zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR za udział w 
spotkaniu zw sprawie działań resortu rolnictwa podejmowanych w związku z ASF, sytuacji  na  
rynkach rolnych oraz bieżącej sytuacji w rolnictwie w dniu  26.07.2017 r w Warszawie. 

 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie- 2-3 września  
2017 r.

  powołania Pani Jolanty Mackiewicz na dyrektora biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
  zwrotu  kosztów podróży  dla  Pana  Jerzego  Salitry  za  uczestnictwo  w  nagraniu  audycji  TVP 

Olsztyn program Opinie nt afrykańskiego pomoru świń w dniu 07.07.2017 roku w Olsztynie
  zwrotu kosztów dojazdu do Olsztyna dla Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR i Pani  

Agnieszki Kobryń - Przewodniczącej Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej za udział w pracach  
komisji konkursowej konkursu „Zaczarowany zakątek” w dniach 27-28 lipca 2017 r.

 zawarcia umowy na realizację operacji „Kierunek Rozwój” oraz zwrotu kosztów podróży panu 
Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR do Warszawy w dniu 19.07.2017 r na  podpisanie umowy 
na realizację  operacji  w ramach Planu Działania Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020 na realizację operacji „Kierunek Rozwój”.

 Zawarcia umowy na realizacje operacji „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i  
na obszarach wiejskich” oraz zwrotu kosztów podróży panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-
MIR i Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR do Olsztyna w dniu 25.07.2017 r. na  
podpisanie  umowy  na  realizację  operacji  pn.  „Warmińsko-Mazurskie  Forum  Innowacji  w  
rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu w 
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 27 lipca 2017 r. w celu wypracowania propozycji  
rozwiązań umożliwiających stworzenie sprawnego systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt  
gospodarskich.

  współorganizacji VI Święta Wieprzowiny i przeznaczeniu na nagrody w konkursach kwoty 800 zł  
brutto.

 współorganizacji festiwalu kulinarnego „Smaki babci - najlepsze danie obiadowe z wołowiny”,  
które  odbędzie  się  dnia  20  sierpnia  2017  r  w  Miłogórzu.   i  przeznaczeniu  na  nagrody  w  
konkursach kwoty 500 zł brutto

  zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w  
dniu 23.07.2017 r. w XVI Ogólnopolskim Czempionacie Koni Zimnokrwistych, VI Specjalistycznej  
Wystawie Koni Ardeńskich, XXI Pokazach Konnych w Kętrzynie.

 oddelegowania  Pana  Jana  Heichela-  Prezesa  W-MIR  oraz  Pana  Romualda  Tańskiego-  
Wiceprezesa W-MIR na Dożynki Powiatowe, które odbędą się w dniu 27.08.2017 r. w Pasymiu.

 Zlecenia usługi remontowej w biurze w W-MIR

Jan Heichel

 Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

   Izby Rolniczej                                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
           


