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Protokół Nr  11/2018 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 28 września 2018 roku 

W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes  

W-MIR, Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz - Członkowie Zarządu W-MIR, Krzysztof Wiśniewski- 

Członek Zarządu W-MIR oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.  

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

Zarządu odbyło się w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło  

o godzinie 14.00.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Wnioski Rad Powiatowych i komisji. 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad 

Powiatowych W-MIR. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się  

z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości do 1000,00 zł z przeznaczeniem na 

współorganizację i dofinansowanie dożynek gminnych w powiecie kętrzyńskim, które odbędą się: 

 w kwocie do 400 zł w dożynki gminne w Kętrzynie - w dniu 16-09-2018 r. z przeznaczeniem 

dofinansowania nagród, 

 w kwocie do 600 zł w dożynki powiatowe w Reszlu - w dniu 23-09-2018 r. z przeznaczeniem 

dofinansowania nagród,  

- Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Zarząd wyraził zgodę na wydatkowanie środków zgodnie  

z wnioskiem Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się z prośbą 

do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 100,00 zł  ze środków przeznaczonych na statutową 

działalność Rady z przeznaczeniem na podniesienie wartości czeku do kwoty 700 zł w za zajęcie I miejsca 

konkursie na najładniejsze stoisko podczas dożynek powiatowych w powiecie kętrzyńskim, które odbędą się 

w dniu 23 września 2018 roku w Reszlu. 

Wcześniej (wniosek do Zarządu z dnia 11-09-2018) Rada wnioskowała o 600 zł. – Zarząd podjął uchwałę w 

sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim. 

 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody  

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 300 zł (trzysta złotych 00/100 ) pozostających w 

dyspozycji Rady na poczet najmu sali na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. w 

Szczytnie. – Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie szczycieńskim. 

 

 

- Wnioski do Zarządu W-MIR wypracowane podczas posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie oleckim w dniu 19-09-2018: wydatkować ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej 

W-MIR w powiecie oleckim kwotę nieprzekraczającą 200 zł (dwieście zł) na współorganizację  konferencji  

wyjazdowej pn. „Różnorodność biologiczna i formy ochrony zasobów przyrodniczych Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego” organizowanej przez W-MODR w Olsztynie. – Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim 
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- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

interwencję w kwestii „wynegocjowania” możliwości złożenia wniosków o pomoc dla rolników 

poszkodowanych przez klęskę, którzy nie posiadają sporządzonych protokołów szacowania strat przez 

komisje suszowe. Należy zauważyć, że klęska suszy wystąpiła w każdym gospodarstwie, także i w tym, 

gdzie nie został sporządzony protokół strat. Zasadnym byłoby podjęcie działań umożliwiających złożenie i 

przyznanie pomocy wszystkim rolnikom, u których wystąpiła susza, bez względu na to czy zostało 

przeprowadzone przez komisje szacowanie strat. Z kolei powołane przez wojewodę komisje szacujące 

straty, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie mogłyby poświadczyć fakt wystąpienia suszy u 

pozostałych rolników, u których nie zostały sporządzone protokoły strat.- Zarząd W-MIR po zapoznaniu się 

z wnioskiem wyjaśnił, że wniosek jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Rolnicy          

(wszyscy) mieli możliwość zgłoszenia szkody, kampania dotycząca zgłaszania strat w gospodarstwach 

rolnych była szeroko zakrojona i każda poszkodowana osoba mogła dostosować się do wymogów 

określonych prawem. W związku z czym, Zarząd uznał wniosek za bezzasadny. 

- W związku z zapytaniem rolnika z gminy Kurzętnik w sprawie szacowanie strat w gospodarstwie rolnym 

spowodowanych przez klęskę suszy, Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z 

prośbą o przedstawienie interpretacji przepisów prawnych dot. możliwości szacowania strat w 

gospodarstwie rolnym w sytuacji kiedy uprawy zostały już zebrane. Zarząd W-MIR po zapoznaniu się z 

wnioskiem wyjaśnił, że wniosek jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Rolnicy  (wszyscy) mieli 

możliwość zgłoszenia szkody, kampania dotycząca zgłaszania strat w gospodarstwach rolnych była szeroko 

zakrojona i każda poszkodowana osoba mogła dostosować się do wymogów określonych prawem. W 

związku z czym, Zarząd uznał wniosek za bezzasadny. 

 

Następnie Zarząd zapoznał się z planowanymi posiedzeniami Rad Powiatowych W-MIR 

- 10.10.2018 r. – Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim w Reszlu. 

- 12.10.2018- Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych W-MIR w powiatach elbląskim, ostródzkim, 

braniewskim, iławskim, nowomiejskim, braniewskim w Zastawnie. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych 

 Krajowa Rada Izb Rolniczych - pismo do wiadomości w sprawie kosztów nieponiesionych w związku z 

wystąpieniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych 

przez suszę. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Dolnośląska Izba Rolnicza - stanowisko Zarządu i Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej we 

Wrocławiu w sprawie sposobu likwidacji skutków suszy w rolnictwie. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wniosek Zarządu KRIR ws. uznania polis zawartych przez rolników po 1 kwietnia br. jako 

spełniających wymóg ubezpieczenia co najmniej 50% upraw, w przypadku ubiegania się o pomoc 

suszową. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie niestosowania kar 

umownych przez instytucje kontraktujące na terenach, które zostały dotknięte zjawiskiem suszy. - 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej w sprawie możliwości rozliczenia faktur za 

zakup paliwa rolniczego w lipcu br. w kolejnym okresie rozliczeniowym. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Pismo w sprawie uznania wszystkich polis, które posiadali rolnicy w chwili szacowania strat przy 

składaniu wniosków do ARiMR o pomoc suszową. - Zarząd zapoznał się z pismem. 
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 Zaproszenie na posiedzenie grupy roboczej Copa- Cogeca w dniach 17-18.10.2018 r. – W posiedzeniu 

będzie uczestniczył Pan Jerzy Salitra- oddelegowany wcześniejszą uchwałą. 

 

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 10 z dnia 07.09.2018 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli Izby w Dożynkach 

Jasnogórskich w Częstochowie w dn. 01-02.09.2018 roku  w kwocie 2677,25 zł 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania w dn. 18.09.2018 r.  

z sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Panem Szymonem Giżyńskim- 2600 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów naprawy samochodów służbowych Opla Vivaro w 

kwocie 3500,38 zł i Skody Oktawii w kwocie 2495,31 zł. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad 

Powiatowych  W-MIR w dn. 07.09.2018 r. w kwocie 350 zł, z czego wkład Izby 70 zł, 280 zł- wpłaty 

uczestników. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów operacji „Dziedzictwo kulturowe, a rozwój obszarów 

wiejskich” z dnia 2-3.07.2018 r. w kwocie 18606,46 zł ( w tym 6150 zł- wkład własny zaplanowany w 

operacji) 

 Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 

Hodowlanych w Ostródzie w dniach 20-21.10.2018 r. i podpisania porozumienia w sprawie 

współorganizacji z WMODR i Urzędem Marszałkowskim. Zdecydowano o przygotowaniu stoiska 

 Podjęto uchwałę w sprawie współorganizacji wydarzenia „Agro na obcasach” w dniu 18.10.2018 r., 

w sprawie organizacji transportu zbiorowego oraz cateringu za kwotę  2000 zł 

 Podjęto uchwalę w sprawie pokrycia kosztów przeprowadzki oraz dostosowania lokalu W-MIR przy  

ul. Towarowej 1 w Olsztynie w kwotach: prace remontowo-elektryczne – 18392,59 zł; dostosowanie i 

montaż sieci teleinformatycznej - 12105,66 zł brutto, audio i nagłośnienie sali konferencyjnej – 

31592,04 zł brutto, meble - 51618,45 zł brutto, pozostałe koszty (m.in. przeprowadzka, usługi 

ślusarskie, żaluzje, sprzątanie) – 12804,68 zł brutto, 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Prośba o udzielenie informacji w sprawie 

postępowania wyjaśniającego czy wobec dostawców tuczników z obszarów ASF stosowane są 

praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktowa oraz rozpoznanie Biur Terenowych  

W-MIR w tej sprawie.- Zarząd po zapoznaniu się z pismem i zebraną dokumentacją postanowił 

przygotować pismo w sprawie. 

 Urząd Marszałkowski – prośba o wskazanie osoby upoważnionej, która wejdzie w skład Zespołu w 

sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia 

obwodów łowieckich do kategorii o których mowa w art. 26a ust.1 ustawy Prawo łowieckie.- Zarząd 

podjął uchwałę o oddelegowaniu pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR 

 Nadleśnictwo Nowe Ramuki - Odpowiedź na wniosek WMIR dot. pomocy rolnikowi z gminy 

Olsztynek w związku z wystąpieniem szkód wyrządzone przez bobry. - Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 Rolnik z gminy Lubomino – do wiadomości WMIR: pismo rolnika gm. Lubomino dot. przywrócenia 

gruntów Skarbu Państwa do stanu pierwotnego na dz. nr 59/21 obr. Rogiedle gm. Lubomino.  - 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Starostwo Powiatowe w Piszu – prośba o zgłoszenie kandydatów spośród których zostanie powołany 

członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piszu na kadencję 2018-2022. - Podjęto uchwałę o  

zarekomendowaniu Pana Henryka Górskiego do prac Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piszu. 
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 Lasy Państwowe w Bedoniu - zaproszenie na szkolenie „Szacowanie szkód łowieckich - stosowanie 

procedur, podstawy praktycznego działania", które odbędzie się w dniach 19-20.11.2018 r. w 

Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o 

oddelegowaniu na szkolenie  Pani Zofii Stankiewicz i Pana Krzysztofa Wiśniewskiego - Członków 

Zarządu W-MIR, Pana Zbigniewa Godzieby - Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie 

lidzbarskim. Postanowiono także na szkolenie zgłosić pracowników biura W-MIR. 

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Informacja dotycząca organizacji konferencji w 

dniach 3-4 października br. nt. "Nowy sposób gospodarowania przestrzenią wiejską i podmiejską w 

Polsce" w Puławach. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – informacja o wystąpieniu suszy rolniczej w uprawach 

ziemniaka i buraków cukrowych.- Postanowiono przesłać na tereny, gdzie wystąpiła susza. (Pismo 

zostało przesłane e- mailem wszystkim Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR) 

 Wydział Infrastruktury i Geodezji W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie- raport dot. szacowania 

strat.- Zarząd zapoznał się. 

 Zarząd W- MIR  ustalił, ze po spłynięciu informacji o wszystkich protokołach osób dokonujących 

szacowania strat z ramienia W-MIR, na kolejnym posiedzeniu zostanie podjęta uchwała o przyznaniu 

Członkom rekompensaty za udział w pracach komisji. 

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Olsztynie - Zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady 

Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 19.09.2018 roku w Olsztynie. - Zgodnie z wcześniej podjętą 

uchwałą w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy uczestniczył Pan Marek Kuźniewski- Członek 

Zarządu W-MIR. 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie - Zaproszenie na uroczystość obchodów 

Dnia Patrona Zespołu Szkół w dniu 20.09.2018 roku w Karolewie – Podjęto uchwałę o 

oddelegowaniu na uroczystość  Pana Kazimierza Wróblewskiego Przewodniczącego Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim oraz  pokryciu kosztów zakupu wiązanki 

okolicznościowej przeznaczonej na złożenie pod Pomnikiem Patrona Szkoły gen. Franciszka 

Kamińskiego w kwocie 100 zł brutto. 

 Instytut Upowszechniania  Nowych Technologii i Rozwoju w Olsztynie - Zaproszenie na 

konferencję "Dialog innowacji" w dniu 20.09.2018 roku w Olsztynie. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zaproszenie na posiedzenie Rady Społecznej przy OT 

KOWR w Olsztynie w dn. 21 września 2018 roku. – W posiedzeniu uczestniczyli Pan Jan Heichel 

Prezes W-MIR oraz Krzysztof Wiśniewski Członek Zarządu  

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za 

udział w XXIV Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w dniu 22. 09.2018 r. w Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za 

udział  w XL sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25.09.2018 roku w 

Olsztynie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za 

udział  w spotkaniu roboczym dotyczącym Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa na lata 2012-2020 (2030) w dniu 26.09.2018 roku w siedzibie W-MODR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za 

udział  w spotkaniu w celu omówienia najważniejszych spraw dotyczących gospodarowania Zasobem 

Własności Rolnej Skarbu Państwa w dniu 26.09.2018 r. w Warszawie. 
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 Laboratorium Analiz Mleka „LAB-MLEK” Sp. z o.o. – zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej 

Laboratorium Analiz Mleka "Lab-MLEK" Sp. z o.o. w Olsztynie w dn. 28.09.2018 r. – Podjęto 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego  – Członka Zarządu W-MIR. 

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni - Zaproszenie na Wystawę-sprzedaż ogierów ras 

zimnokrwistych w dniu 28.09.2018 roku w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.- Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na Wojewódzkie 

Obchody Światowych Dni Turystyki pod hasłem "Turystyka wobec cyfrowej transformacji" w 

dniach 28-29.09.2018 roku w Ostródzie oraz 29.09.2018 roku w Lubawie. – Zarząd podjął uchwałę 

o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR do udziału w dniu 28.09.2018 

roku w Ostródzie. 

 Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego – zaproszenie na uroczyste obchody Jubileuszu XX-lecia 

Samorządu Rolniczego Województwa Łódzkiego w dn. 29.09.2018 roku w Buczku. – Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo, wysłano list gratulacyjny. 

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 

2018/2019 w dniu 01.10.2018 roku w Olsztynie – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana 

Heichela- Prezesa W-MIR 

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - zaproszenie na podsumowanie XXIII edycji konkursu 

"Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś" w dniu 03.10.2018 roku w Olsztynie  - Zarząd podjął 

uchwałę o oddelegowaniu Pani Jolanty Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR. 

 Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM - Zaproszenie na uroczystość wydziałowej Inauguracji Roku 

Akademickiego 2018/2019 oraz Nadania Tytułu Profesora Honorowego UWM w Olsztynie w dniu 

05.10.18.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

 Wydział Biologii i Biotechnologii UWM - zaproszenie na uroczystą inaugurację roku akademickiego 

2018/2019 wydziału Biologii i Biotechnologii połączoną z wręczeniem dyplomów ukończenia 

studiów wyższych w dniu 06.10.2018 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie 

oddelegował nikogo. 

 Wojewódzki Urząd Pracy - zaproszenie do udziału w konferencji „Młodzi wchodzą do gry"  

w dniu 12.10.2018 roku w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka 

Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR. 

 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Zaproszenie na spotkanie hodowców i 

producentów bydła mlecznego w dniu 14.10.2018 roku w Stawigudzie.- Zarząd podjął uchwałę w 

sprawie oddelegowania Pana  Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR, Pana Marka 

Kuźniewskiego i Krzysztofa Wiśniewskiego – Członków Zarządu W-MIR oraz o zakupie wiązanki 

okolicznościowej. 

 Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych- zaproszenie na konferencje naukową „Kierunki rozwoju 

małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej”  w dniu 

10.10.2018 r. w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu 

Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR i Pana Pawła Jaskółowskiego - Delegata na 

Walne Zgromadzenie  W-MIR z powiatu ostródzkiego. 

 Zaproszenie na otwarcie hali widowiskowo- sportowej w Biskupcu. – Zarząd zapoznał się  z 

zaproszeniem. 

 Zaproszenie na konferencję wyjazdową do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Krutyń 3.10.2018.- 

Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 
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 CDR w Brwinowie- zaproszenie na XV Rolniczy Festiwal Nauki w d. 18.19.10.2018 r. Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo 

 Zaproszenie na uroczystości nadania doktora honoris causa profesorowi Emilowi Pływaczewskiemu 

w dn. 15.10.2018 r. Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu za udział w 

dniu 11 września 2018 r. na wspólnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Komisji Finansów w sprawie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji 

zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. 

 Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia funduszu nagród. 

 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi biura W-MIR w kwocie 2000 zł brutto. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

  rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim, 

 pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie w dn. 01-

02.09.2018 roku  w kwocie 2677,25 zł, 

 pokrycia kosztów organizacji spotkania w dn. 18.09.2018 r. z sekretarzem Stanu w Ministerstwie 

Rolnictwa Panem Szymonem Giżyńskim- 2600 zł brutto, 

 pokrycia kosztów naprawy samochodów służbowych Opla Vivaro w kwocie 3500, 38 zł i Skody 

Oktawii w kwocie 2495,31 zł., 

 pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR w dn. 

07.09.2018 r. w kwocie 350 zł, z czego wkład Izby 70 zł, 280 zł- wpłaty uczestników, 

 pokrycia kosztów operacji „Dziedzictwo kulturowe, a rozwój obszarów wiejskich” z dnia 2-

3.07.2018 r. w kwocie 18606,46 zł ( w tym 6150 zł- wkład własny zaplanowany w ) 

 współorganizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie w dniach 20-

21.10.2018 r. i podpisania porozumienia w sprawie współorganizacji z WMODR i Urzędem 

Marszałkowskim. Zdecydowano o przygotowaniu stoiska, 

 współorganizacji wydarzenia „Agro na obcasach” w dniu 18.10.2018 r., w sprawie organizacji 

transportu zbiorowego oraz cateringu za kwotę  2000 zł, 

 pokrycia kosztów przeprowadzki oraz dostosowania lokalu W-MIR przy  ul. Towarowej 1 w 

Olsztynie w kwotach: prace remontowo-elektryczne – 18392,59 zł; dostosowanie i montaż sieci 

teleinformatycznej - 12105,66 zł brutto, audio i nagłośnienie sali konferencyjnej – 31592,04 zł 

brutto, meble - 51618,45 zł brutto, pozostałe koszty (m.in. przeprowadzka, usługi ślusarskie, żaluzje, 

sprzątanie) – 12804,68 zł brutto, 

 oddelegowania pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR w skład Zespołu w sprawie 

podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów 

łowieckich do kategorii o których mowa w art. 26a ust.1 ustawy Prawo łowieckie, 

 zarekomendowania Pana Henryka Górskiego do prac Powiatowej Rady Rynku Pracy w Piszu. 

 oddelegowania  Pani Zofii Stankiewicz i Pana Krzysztofa Wiśniewskiego - Członków Zarządu W-

MIR, Pana Zbigniewa Godzieby- Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie lidzbarskim 

na szkolenie „Szacowanie szkód łowieckich - stosowanie procedur, podstawy praktycznego 

działania", które odbędzie się w dniach 19-20.11.2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku 

Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, 
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 oddelegowania na uroczystość obchodów Dnia Patrona Zespołu Szkół w dniu 20.09.2018 roku w 

Karolewie Pana Kazimierza Wróblewskiego Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie kętrzyńskim oraz  pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej przeznaczonej na 

złożenie pod Pomnikiem Patrona Szkoły gen. Franciszka Kamińskiego w kwocie 100 zł brutto, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w XXIV Okręgowym 

Zjeździe Delegatów PZŁ w dniu 22. 09.2018 r. w Olsztynie, 

  zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział  w XL sesji Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25.09.2018 roku w Olsztynie, 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu 

roboczym dotyczące Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 

(2030) w dniu 26.09.2018 roku w siedzibie W-MODR. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR za udział  w spotkaniu w celu 

omówienia najważniejszych spraw dotyczących gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu 

Państwa w dniu 26.09.2018 r. w Warszawie. 

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego  – Członka Zarządu W-MIR na posiedzenie Rady 

Nadzorczej Laboratorium Analiz Mleka "Lab-MLEK" Sp. z o.o. w Olsztynie w dn. 28.09.2018 r., 

 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR do udziału w dniu 28.09.2018 roku 

w Ostródzie w  Wojewódzkich Obchodach Światowych Dni Turystyki, 

 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na uroczystość Inauguracji Roku 

Akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w dniu 01.10.2018 roku w 

Olsztynie 

 oddelegowania Pani Jolanty Mackiewicz- Dyrektora biura W-MIR na podsumowanie XXIII edycji 

konkursu "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś" w dniu 03.10.2018 roku w Olsztynie   

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR do udziału w konferencji " 

Młodzi wchodzą do gry" w dniu 12.10.2018 roku w Olsztynie. 

 oddelegowania Pana  Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR, Pana Marka Kuźniewskiego i 

Krzysztofa Wiśniewskiego – Członków Zarządu W-MIR  na spotkanie hodowców i producentów 

bydła mlecznego w dniu 14.10.2018 roku w Stawigudzie oraz o zakupie wiązanki okolicznościowej. 

 oddelegowania Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR i Pana Pawła Jaskółowskiego - 

Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu ostródzkiego na konferencje naukową „Kierunki 

rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej”  w 

dniu 10.10.2018 r. w Olsztynie. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu za udział w dniu 11 września 2018 r. na 

wspólnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów w sprawie 

pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów 

prowadzących gospodarstwa rolne. 

 utworzenia funduszu nagród. 

 przyznania nagrody Dyrektorowi biura W-MIR w kwocie 2000 zł brutto. 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 

           Izby Rolniczej 

Protokołowała: Aleksandra Ciechanowicz- Osiecka 


