
Protokół Nr 11/2016 
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

w dniu 02 sierpnia 2016 r. w Olsztynie

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, 
Zofia  Stankiewicz-  Członek  Zarządu  W-MIR,  Mirosław  Borowski  Delegat  do  KRIR,  oraz  Jacek 
Kuczajowski Dyrektor Biura Izby.

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

Porządek posiedzenia: 
1. Organizacja Dożynek Wojewódzkich
2. Praca Rad Powiatowych W-MIR.
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1  W pierwszym punkcie  porządku obrad Zarząd  zapoznał  się z  pismem Departamentu  Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich  i  Rolnictwa  dot.  włączenia  się  we  współorganizację   Dożynek  Wojewódzkich  
w Olsztynku w dniu 18 września 2016 roku. Podjęto uchwałę o współorganizacji Dożynek oraz organizacji 
podczas Dożynek konkursu na najładniejszy wieniec publiczności i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1500 zł

Ad 2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami przesłanymi z Rad Powiatowych:
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  kętrzyńskim -  Rada Powiatowa zwraca się z  prośbą  

o przydzielenie z puli środków przeznaczonych na statutową działalność Rady kwotę 800,00 zł  
w celu pokrycia kosztów wynajmu sali oraz 200,00 zł na koszty związane z serwisem kawowym na 
przeprowadzenie posiedzenia Rady Powiatowy W-MIR  w dniu 13 lipca 2016 roku w Korszach.- 
Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyń
skim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim zwraca się 
z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na współ
organizację dożynek powiatowych i gminnych na terenie powiatu kętrzyńskiego.- Zarząd zapozna 
się z wnioskiem, zgodnie z uchwałą podjęta 1 lipca 2016 r., każda rada powiatowa ma do dyspozy
cji dodatkowe 1000 zł na współorganizację dożynek.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w powiecie giżyckim zwraca się  z 
prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 
300 zł (trzysta złotych 00/100) na wynajem sali i serwis kawowy w celu  zorganizowania posiedze
nia Rady Powiatowej W-MIR z  powiatu giżyckiego w dniu  13 lipca 2016 r., w restauracji GOŚCI
NIEC- Wydminy. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR  
w powiecie giżyckim.

 Wnioski wypracowane podczas posiedzenia Rady Powiatowej w W-MIR z powiatu giżyckiego  
z dnia 13-07-2016r. :

a) Dodatkowa płatność z tytułu uprawy roślin motylkowatych drobnonasiennych powinna przysługi
wać producentom rolnym którzy  posiadają  zarejestrowane  zwierzęta  takie  jak:  bydło  domowe, 
owce, kozy, konie. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem.

b) Zakazać wydawania zezwoleń na uprawę drzew (wierzba, topola) na gruntach zmeliorowanych.- 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem postanowił przesłać pismo do KRIR.



c) Rada Powiatowa W-MIR z powiatu giżyckiego zwraca się z prośbą do Zarządu W-M IR o pomoc 
w sprawie wstrzymania budowy chlewni wielkotowarowej w Pańskiej Woli. Pomoc miałaby doty
czyć strony prawnej.
-Pismo mieszkańców Pańskiej Woli- z prośbą o interwencję w sprawie wstrzymania budowy fermy 
trzody chlewnej. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem i pismem, wyraził zgodę na udzielenie pomocy 
prawnej.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim -  Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie elblą
skim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 450 
zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na wynajęcie sali na posiedzenie Rady Po
wiatowej W-MIR w Elblągu w dniu 11 lipca 2016 roku. -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowa
niu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie lidzbarskim  -  Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z prośbą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty 
w wysokości 1000,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację dożynek powiatowych i gminnych 
na terenie powiatu lidzbarskiego. - Zarząd zapozna się z wnioskiem, zgodnie z uchwałą podjęta 1  
lipca 2016 r., każda rada powiatowa ma do dyspozycji dodatkowe 1000 zł na współorganizację do
żynek.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim  - 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 współorganizację dożynek powiatowych i gminnych 
na terenie powiatu bartoszyckiego. -  Zarząd zapozna się z wnioskiem, zgodnie z uchwałą podjęta 1  
lipca 2016 r., każda rada powiatowa ma do dyspozycji dodatkowe 1000 zł na współorganizację do
żynek.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się 
z prośbą o udzielenie pomocy w dofinansowaniu zakupu materiałów budowlanych (krokwie drew
niane i deski) w celu dokonania niezbędnych napraw w gospodarstwie celu usunięcia zniszczeń 
spowodowanych przejściem huraganu i deszczu nawalnego w dniu 26 czerwca 2016 roku w gospo
darstwie rolnym Pana Andrzeja Maksimowicza zam. Romankowo 33, Gmina Sępopol, powiat bar
toszycki.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem postanowił udzielić wsparcia - darowizny w kwocie  
2000 zł na dofinansowanie zakupu materiałów budowlanych

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim -  Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie 
Nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o możliwość przeznaczenie kwoty 100zł 
będących w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup wieńca pogrzebowego z powodu śmierci pana 
Eugeniusza Idziaka byłego członka Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Nowomiejskim. -  Za
rząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiej
skim.

 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu o wystoso
wanie pisma do MRiRW w sprawie zwiększenia kwoty puli koperty regionalnej w przypadku płat
ności do roślin strączkowych.

 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Nowomiejskim wnosi o zmianę przepisu Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowych warun
ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja go
spodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.  z 2015 poz. 1371 z 
póź. zm.) dotyczącej treści § 16 w zakresie wszystkich obszarów objętych pomocą w ramach w/w 
działania w zakresie możliwości uzyskania  4 pkt. za uczestnictwo w systemie rolnictwa ekolo



gicznego. Listy rankingowe zamieszczone przez ARiMR dnia 28 lipca 2016r. jednoznacznie wska
zują,  iż  gro wniosków będących  w czołówce kolejki  są  wnioskami,  które  otrzymały  punkty za 
uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego. Nikt by nie rościł sobie pretensji do takiego sta
nu rzeczy, jeśli nie godziłoby to w ogólnie pojętą sprawiedliwość społeczną i ład prawny. Jednakże 
tak nie jest ze względu na fakt, iż pojęcie uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego w prak
tyce może i w tej sytuacji prawie w każdym przypadku jest tak, iż polega to na deklarowaniu do 
Jednostki Certyfikującej powierzchni  uprawy niszowej np. truskawki o areale maksymalnie rów
nym 0,10ha i zapłacie na rzecz tej jednostki kwoty wynikającej z uczestnictwa i kontroli i otrzyma
niem 4 pkt w ramach działania „modernizacja”. Podkreślić należy, że opisany przypadek nie jest 
jednostkowy, a z uwagi na ograniczony budżet w szczególności dla obszaru D powoduje, że masa 
uczciwych rolników, którzy z tej furtki polegającej na tworzeniu sztucznego warunku znajdzie się 
poza listą wniosków pozytywnie obsłużonych. Zatem w/w przepis powinien zostać usunięty, bądź 
zmodyfikowany w taki sposób, aby premiować faktyczne działania proekologiczne, a nie tylko fik
cję, którą łatwo przyjmuje papier i za kwotę równą kwocie 5-ciu kontroli Jednostki Certyfikującej 
łatwo kupić sobie 4 pkt, które dają, czyli dalej kupują pozycję na liście rankingowej w ramach pro
gramu „modernizacja”. Jeżeli już dopuszcza się punktację za ekologię należałoby w treści rozpo
rządzenia zastąpić sformułowanie „systemie” sformułowaniem „programie”, co w praktyce wymu
siło by na wnioskodawcy uczestnictwo programie i wnioskowanie do Biur Powiatowych o płatności 
Ekologiczne. Taka postać rzeczy wyłoniła by podmioty, które faktycznie tą ekologią się zajmują i 
nie promowano by fikcji, sztucznych warunków. Drugim rozwiązaniem mogłoby być ścisłe związa
nie otrzymaniem takich punktów z celami przekrojowymi biznesplanu, czyli np. przy 0,10ha tru
skawki nie można byłoby np. otrzymać dodatkowych punktów na zakup ciągnika rolniczego. - Za
rząd zapoznał się z wnioskiem postanowił wystosować pismo do KRIR.

 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Nowomiejskim wnioskuje do Zarządu W-MIR o dofinan
sowanie w kwocie 1000 zł na organizację Dożynek Gminnych w Katlewie (dn.21.08.2016r.), Doży
nek  Gminnych  w  Biskupcu  (dn.27.08.2016r.),  Dożynek  Gminno-Powiatowych  w  Gwiździnach 
(dn.11.09.2016r.), Dożynek Gminnych w Wawrowicach (dn. 04.09.2016r.) – zakup pucharów dla 
Starostów Dożynek. - Zarząd zapozna się z wnioskiem, zgodnie z uchwałą podjęta 1 lipca 2016 r.,  
każda rada powiatowa ma do dyspozycji dodatkowe 1000 zł na współorganizację dożynek.

Ad.3  Następnie Zarząd omówił pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pismo  w  sprawie  zaproszeń  na  20-lecie  kierowane  do  Prezesów  IR.  - Zarząd  zapoznał  się  z  

pismem.
 Dożynki Prezydenckie 2016. - Zarząd zapoznał ie z pismem, postanowiono przemyśleć decyzję o 

organizacji wyjazdu.
 Pismo w sprawie spotkania z APCA w dniu 25 sierpnia br. w Parzniewie. - Zarząd zapoznał się z  

pismem.
 Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące nabywania nieruchomości rolnych przez związki 

wyznaniowe  i  kościoły  z  dnia  18  kwietnia  2016  r.  oraz  odpowiedź  Ministerstwa  Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2016 r.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Uwagi  do poselskiego projektu  ustawy o zmianie  ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź na wniosek z dnia 13.06.2016 l.dz. 1803/06/2016-IRK o podjęcie działań w zakresie 
zmiany  przepisów  regulujących  zasady  ustanowienia  zabezpieczenia  hipotecznego  na 
nieruchomości  rolnej  (odpowiedź  na  wniosek  IV  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR).  -  Zarząd 
zapoznał się z pismem, kopię postanowiono przesłać członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.



 Wniosek Zarządu KRIR w sprawie umożliwienia w nowych przepisach dotyczących pomocy po 
wystąpieniu klęsk występowanie o pomoc na bazie wcześniej sporządzonych protokołów osobom, 
które nie otrzymały pomocy z powodu braku środków. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wniosek samorządu rolniczego w sprawie korekty w programie de minimis. - Zarząd zapoznał się  
z pismem.

 Wniosek samorządu rolniczego dotyczący stworzenia nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce. - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  resortu  rolnictwa  na  wniosek  KRIR  ws.  dopłat  do  materiału  siewnego.  - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Realizacja wniosku w IV posiedzenia KRIR ws. "Modernizacji gospodarstw rolnych".  - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź MRiRW na wniosek z IV posiedzenia KRIR - zmiana procedur w ARiMR i ANR dot. 
działania "Modernizacja". - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odp.  MRiRW  na  pismo  L.dz.  1914/06/2016-IRK  w  sprawie  zmiany  przepisów  rozporządzeń 
dotyczących zasad przyznawania pomocy w działaniach dotyczących "młodych rolników" zarówno 
w  ramach  PROW  2007-2013  jak  i  PROW  2014-2020  (  odpowiedź  na  wniosek  IV  Walnego 
Zgromadzenia  W-MIR).  - Zarząd zapoznał  się  z  pismem, kopię  postanowiono przesłać  wraz  z  
protokołem.

 Wystąpienie KRIR do MRiRW oraz odpowiedź w sprawie weryfikacji TUZ wartościowych pod 
względem środowiskowym.-  Zarząd zapoznał się kopię postanowiono wysłać wnioskodawcy oraz  
wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Weryfikacja TUZ wartościowych pod względem środowiskowym - pismo do MRiRW i odpowiedź. 
- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Negatywna  opinia  KRIR  do  Projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  okresu  obliczania  udziału  różnych  upraw  w  celu 
dywersyfikacji upraw oraz odpowiedź MRiRW na pismo KRIR w tej sprawie. - Zarząd zapoznał  
się z pismem.

 Wystąpienie  o  czasowe  przywrócenie  możliwości  stosowania  zapraw  neonikotynoidowych  do 
zaprawiania rzepaku w sezonie 2016/17 - oraz odpowiedź ( wniosek IV Walnego Zgromadzenia W-
MIR). - Zarząd zapoznał się z pismem, kopię postanowiono wysłać wraz z protokołem Członkom 
Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Uwagi zgłoszone przez KRIR do projektu ustawy o spółdzielniach rolniczych. - Zarząd zapoznał  
się z pismem.

 Pismo z MRiRW w  związku z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  na 
operacje  typu  „Gospodarka  wodno-ściekowa"  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Opinia KRIR do projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego. - Zarząd 
zapoznał się z opinią.

 Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na opinię KRIR w sprawie przekazywania danych z ANR do 
ARiMR. - Zarząd zapoznał się.

 Opinia  KRIR  do  projektu  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 opinią.



 Wnioski KRIR do MRiRW dot. importu z Ukrainy. - Zarząd zapoznał się z wnioskami.
 Projekty ustaw:

-  Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności Inspekcji Żywności
-  Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji  Bezpieczeństwa Żywności  Inspekcji 
Żywności - z prośbą o wyrażenie opinii i przesłanie uwag w terminie do dnia 3 sierpnia  br. .- 
Zarząd zapoznał się z projektami.

 Projekt do opiniowania - ustawa o funduszach ochrony przychodów rolniczych.- Zarząd zapoznał 
się z projektami.

 Stanowisko KRIR do projektu ustawy Prawo wodne.- Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem.

Ad. 4 W ostatnim punkcie Zarządu omówiono sprawy bieżące
 Przyjęto protokół nr 10 z dnia 01 lipca 2016 r.
 Podjęto  uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji XX- lecia W-MIR w kwocie 29370, 74 

zł brutto
 Podjęto  uchwałę  w sprawie  pokrycia  kosztów druku kondolencji  w gazecie  Olsztyńskiej  Panu 

Zbigniewowi Babalskiegu- Wiceministrowi MRiRW z powodu śmierci ojca w kwocie 170,97 zł 
brutto.

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu licencji na program antywirusowy w kwocie 
do 850 zł brutto.

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie do udziału w pracach komisji 
oraz ufundowanie nagrody w konkursie "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2016 r."- Zarząd 
zapoznał się z pismem, postanowiono włączyć się we współorganizację konkursu przeznaczono na 
ten cel kwotę 1500 zł. Podjęto stosowną uchwałę.

 Biosfera Sp z o.o. - Oferta nabycia nieruchomości w Klewkach. - Zarząd zapoznał się z ofertą.
 Urząd  Gminy  Gronowo  Elbląskie  -  Pismo  z  wnioskiem  Wójta  Gminy  Gronowo  Elbląskie  

o  wyróżnienie  Pana  Romana  Puchalskiego  Odznaką  Honorową  za  Zasługi  dla  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  -  Informacja  dot.  udostępnienia  projektów  ustaw  dot. 
Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.- Zarząd zapoznał się z informacją.

 ARiMR - Informacja o zrealizowanych płatnościach ARiMR Odpowiedź na pismo WMIR.- Zarząd 
zapoznał się z informacją.

 Polski  Związek  Hodowców  Jeleniowatych  -  Prośba  o  pomoc  dot.  blokowania  hodowcom 
jeleniowatych dostępu do rynku- Zarząd zapoznał się.

 Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  -  do  wiadomości:  odpowiedź  na 
interwencję złożoną przez mieszkankę pow. braniewskiego na prowadzone przez rolnika powiatu 
braniewskiego Gospodarstwo Rolne, w którym prowadzona jest chów i hodowla trzody chlewnej.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Urząd  Gminy  Janowiec  Kościelny  -  Pismo  z  prośbą  o  współpracę  przy  organizacji  Gminnego 
Święta  Pieczonego  Ziemniaka  -  Święto  Plonów w dniu  04.09.2016  r.  w  miejscowości  Kuce.- 
Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono przekazać je przewodniczącemu Rady Powiatowej W-
MIR w powiecie nidzickim.

 Urząd Gminy Iława - Pismo z prośbą o dofinansowanie Dożynek Gminnych w Gminie Iława w 
dniu  04.09.2016  r.  w  Kałdunach.-  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  postanowiono  przekazać  je  
przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim.

 Urząd Miejski w Białej Piskiej - do wiadomości: pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. 
interwencji  w  spr.  szkód  wyrządzonych  przez  ptaki  chronione  na  polach  uprawnych.-  Zarząd 



zapoznał  się  z  pismem,  postanowiono  udzielić  wsparcia  i  wystąpić  z  pismem  do  Ministra 
Środowiska do wiadomości Ministra Rolnictwa.

 Zachodniopomorska  Izba  Rolnicza  -  list  otwarty  rolników z  Pyrzyc  do  Prezesa  PiS  Jarosława 
Kaczyńskiego.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Mieszkańcy sąsiadujący z działką nr116 obręb Młynowo - do wiadomości: pismo ze sprzeciwem 
przeciwko planowanej inwestycji dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW i powierzchni 
zabudowy do 4,23 ha na działce nr 116 obręb Młynowo gmina Mrągowo.- Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu za udział w 
posiedzenie Rady Społecznej ANR w dniu 15.07.2016 w Olsztynie.

 ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - Dokumenty z posiedzenia Rady Społecznej przy ANR OT 
w Olsztynie w dniu 15.07.2016 (protokół nr 3, regulamin, uzgodnienia).- Zarząd zapoznał się.

 ANR Oddział  Terenowy w Olsztynie  -  Informacje  o  działalności  Oddziału  Terenowego ANR  
w Olsztynie za II kwartał 2016 r. - Zarząd zapoznał się.

 Enigma -  Wzór  umowy zawieranej  na  ograniczenie  szkód bobrowych  wraz  z  cennikiem (ciąg 
dalszy korespondencji L.dz.1792/06/2016-KD). - Zarząd zapoznał się.

 Ruch Kukiza 15 Biuro Prasowe - komunikat prasowy na temat blokowania ustawy o sprzedaży 
bezpośredniej w Sejmie. - Zarząd zapoznał się.

 Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - zaproszenie do zapoznania się z nową 
inicjatywą Ministra Sportu i Turystyki wmrot.org/2016/07/polskazobaczwiecej/. - Zarząd zapoznał  
się.

 Urząd Marszałkowski - Filmy promocyjne i publikacja dot. projektu MANEV "Ocena gospodarki 
odchodami  z  produkcji  zwierzęcej  i  metod  ich  przetwarzania  dla  ochrony  środowiska  
i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie".- Zarząd zapoznał się.

 Pectore-Eco Sp. z o.o. - Informacja dot. konsultacji społecznych projektu Planu przeciwdziałania 
skutkom suszy w regionie Dolnej Wisły.- Zarząd zapoznał się, podjęto uchwałę o oddelegowaniu 
na konsultacje w dniu 10 sierpnia 2016 r. do Elbląga pana Romana Puchalskiego-  
przewodniczącego rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.

 Podjęto uchwałe o zwrocie kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu W-MIR 
za  udział  w  spotkaniu  w dniu  11.07.2016  o  godz.  13:00  w  Olsztynie  dot.  projektu  Programu 
współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami  wymienionymi  w art.  3  ust.3  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie 2017. 

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na 34. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, które odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 16.00 w sali 182 w budynku 
Senatu. - Zarząd zapoznał się.

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi prezesowi W-MIR za udział 
w XV Ogólnopolski, Czempionacie Koni Zimnokrwistych w dn. 23-24.07.2016 r. w Kętrzynie 

 Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - Zaproszenie na seminarium "Systemowe 
wdrażanie technik rolnictwa precyzyjnego szansą podniesienia dochodowości gospodarstw rolnych 
w Polsce " w dniu 05.08.2016 rt. godz. 11:00 w Warszawie. - Zarząd zapoznał się.

 Agencja Rynku Rolnego - Zaproszenie na Targi AgroEkoTurystyczne - Polska Smakuje w dniach 
13-14.08.2016 w Augustowie. -  Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Jana Heichela - Prezesa W-
MIR i Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

 Podkarpacka  Izba  Rolnicza  -  Zaproszenie  na  20  lecie  Podkarpackiej  Izby  Rolniczej  w  dniu 
14.08.2016 r. w Trzebowisku. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikogo nie oddelegowano.



 Urząd Gminy Grodziczno - Zaproszenie na obchody Gminnego Święta Plonów w dniu 21.08.2016 
godz 15:00 w Katlewie.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Zbigniewa Ziejewskiego-  
Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.

 Urząd Miasta i Gminy Pasym - Zaproszenie na Dożynki Gminne w Pasymiu w dn. 21.08.2016 r. 
w Pasymiu.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Zarządu W-MIR i Delegata do KRIR.

 Urząd Gminy w Rychlikach - Zaproszenie  na Dożynki Gminne w dn. 27.08.2016 godz.  13.00  
w Rychlikach. - Zarząd postanowił zaproszenie przekazać przewodniczącemu Rady Powiatowej W-
MIR w powiecie elbląskim.

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie do udziału w XXII Jesiennych Targach 
Ogrodniczo-Nasiennych w dn. 10-11.09.2016 r. w PODR w Starym Polu. - Zarząd zapoznał się.

 Polska  Fundacja  Ekologiczna  -  zaproszenie  na  III  Międzynarodowe  Forum Ekologiczne,  które 
odbędzie się 14-16.09.2016r. w Kołobrzegu. - Zarząd zapoznał się.

 W-MODR- meldunek żniwny.- Zarząd zapoznał się.
 Wójt gminy Kozłowo - prośba  o ufundowanie nagród na Dożynki w Gminie Kozłowo.-  Zarząd 

zapoznał się z pismem, postanowiono przekazać je przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w  
powiecie nidzickim.

 Dyrektor biura W-MIR Pan Jacek Kuczajowski poinformował, że  po ostatniej kontroli Zakładu  
Ubezpieczeń  Społecznych  padła  sugestia  co  do  zmiany  umów  o  dzieło  za  szacowanie  szkód  
łowieckich na umowy zlecenie. Ponadto takie stanowisko utrzymują nasi radcy prawni. Dodał, że 
w kolejnych latach Izba może nie obronić stosowania umów o dzieło i  mogą być z tego tytułu  
wyciągnięte  konsekwencje.  Bezpieczniej  zatem będzie  zmienić  umowy dotychczas  stosowane na 
umowy zlecenie.  Zarząd przyjął  informacje  do wiadomości  i  wyraził  zgodę co do nowej  formy  
umów zawieranych z osobami szacującymi szkody łowieckie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:
 współorganizacji Dożynek wojewódzkich w Olsztynku
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim 
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim
 pokrycia kosztów organizacji XX- lecia W-MIR w kwocie 29370, 74 zł brutto
  pokrycia  kosztów  druku  kondolencji  w gazecie  Olsztyńskiej  Panu  Zbigniewowi  Babalskiegu- 

Wiceministrowi MRiRW z powodu śmierci ojca w kwocie 170,97 zł brutto.
  pokrycia kosztów zakupu licencji na program antywirusowy w kwocie do 850 zł brutto.
 współorganizacji konkursie na "Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2016 r." i przeznaczeniu 

na ten cel kwotę 1500 zł. 
 zwrotu  kosztów  podróży  panu  Krzysztofowi  Wiśniewskiemu  za  udział  w  posiedzenie  Rady  

Społecznej ANR w dniu 15.07.2016 w Olsztynie.
  oddelegowania na konsultacje społecznych projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionie Dolnej Wisły. w dniu 10 sierpnia 2016 r. do Elbląga pana Romana Puchalskiego.
 zwrotu  kosztów  podróży  Pani  Zofii  Stankiewicz-  Członkowi  Zarządu  W-MIR  za  udział  w 

spotkaniu  w  dniu  11.07.2016  o  godz.  13:00  w  Olsztynie  dot.  projektu  Programu  współpracy 
Samorządu  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie 2017. 




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

Ogólnopolski, Czempionacie Koni Zimnokrwistych w dn. 23-24.07.2016 r. w Kętrzynie 
 oddelegowania Jana Heichela - Prezesa W-MIR i Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR 

na Targi AgroEkoTurystyczne - Polska Smakuje w dniach 13-14.08.2016 w Augustowie.
  oddelegowania Pana Zbigniewa Ziejewskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie nowomiejskim na obchody Gminnego Święta Plonów w dniu 21.08.2016 godz 15:00 w  
Katlewie

 oddelegowania  Zarządu  W-MIR  i  Delegata  do  KRIR  na  Dożynki  Gminne  w  Pasymiu  w  dn.  
21.08.2016 r. w Pasymiu.

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka


