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Protokół Nr  12/2019 

Z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 09 września 2019 roku 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski, Robert Nowacki, Jerzy Salitra  – Członkowie Zarządu W-MIR oraz Mirosław 

Borowski – Delegat W-MIR do KRIR i Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.  

 

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

Zarządu odbyło się w Olsztynie rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło o godzinie 14.30.  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Organizacja Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku. 

2. Wnioski z I Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

3. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych W-MIR i komisji. 

4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

5. Sprawy bieżące. 

 

            Przed rozpoczęciem realizacji zaplanowanego porządku obrad Zarząd W-MIR omówił problemy 

związane z ASF. Prezes Izby Pan Jan Heichel powiedział, że rolnicy sygnalizują problemy z odbiorem 

trzody ze strefy żółtej. Poinformował także, że 6 rolnikom nie wypłacono rekompensat i przysługuje im 

prawo pójście do sądu. Prezes powiedział także, że należy pilnie spotkać się z Ministrem  Giżyńskim, 

Głównym Lekarzem Weterynarii i Głównym Łowczym, żeby wspólnie znaleźć rozwiązanie na problemy  

z ASF. Dodał także, ze rozmawiał z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, który zapewnił, że wszystkie 

uwagi zgłoszone przez Izbę Rolniczą przesłał do Ministerstwa. Pan Jerzy Salitra – Członek Zarządu dodał, 

że od rolników się wymaga, a służby nie są przygotowane, procedury trwają od 6-8 tygodni. Pan Jerzy 

Salitra dodał, że w trybie pilnym należy zorganizować spotkanie. Członkowie Zarządu przedyskutowali 

problem skupu trzody z wydzielonych stref. Postanowiono, że wraz z wysłaniem stanowiska z Walnego 

Zgromadzenia dotyczącego ASF Zarząd W-MIR poprosi o pilne zorganizowanie spotkania na szczeblu 

krajowym, w celu omówienia trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej.  

Następnie Członkowie Zarządu uzgodnili zakresy spraw, za które będą odpowiedzialni z ramienia Zarządu 

w Izbie Rolniczej: Pan Jerzy Salitra - ASF, hodowla trzody; Pan Robert Nowacki – rekompensaty 

programy pomocowe, nabory; Pan Marek Kuźniewski- grupy producenckie, ekologia. 

Następnie Zarząd przeszedł do omawiania wcześniej zaplanowanego porządku obrad 

Ad. 1 W pierwszym punkcie porządku obrad omówiono organizację Warmińsko-Mazurskich 

Dożynek Wojewódzkich: 

- Pismo Marszałka Województwa- zaproszenie do prezentacji pocztu sztandarowego W-MIR. - Zarząd 

zapoznał się z pismem, poczet sztandarowy tak jak co roku zostanie zaprezentowany przez 

przedstawicieli W-MIR. 

- Podjęto uchwałę w sprawie organizacji konkursu na wieniec innowacyjny i przeznaczeniu na 

nagrodę kwoty 1400 zł brutto. 

Ad. 2 W kolejnym punkcie omówiono wnioski z I Walnego Zgromadzenia W-MIR 

 Przygotować stanowisko Walnego Zgromadzenia w zakresie wskazania szczegółowych rozwiązań 

w sprawie sprawiedliwej wypłaty odszkodowań, w związku z wystąpieniem suszy. Zaprosić do 

współpracy m.in. IUNG Puławy, Ministerstwo Rolnictwa oraz podległe jednostki, UWM w 
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Olsztynie. Skorzystać z rozwiązań państw UE w tym zakresie. – Wnioskodawca Piotr 

Miecznikowski – Zarząd postanowił zgłosić wniosek o utworzenie Zespołu przy Krajowej Radzie 

Izb Rolniczych. 

 Wniosek o podjęcie działań zmierzających do odstrzału wilka w gm. Górowo Iławeckie (powiat 

bartoszycki) w związku z kolejnymi atakami wilka na bydło i owce. – Wnioskodawca Agnieszka 

Kobryń – Postanowiono wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

  Powołać, przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej, komisję ds. suszy, jej skutków, oceny strat i 

jej zapobiegania.  – Wnioskodawca Piotr Miecznikowski.- Zarząd postanowił na kolejne Walne 

Zgromadzenie przygotować stosowną uchwałę. 

 

Ad. 3 W następnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił wnioski  napływające z Rad 

Powiatowych Warmińsko-mazurskiej Izby Rolniczej: 

 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 

przeprowadzenie konkursu wśród publiczności na najładniejszy wieniec dożynkowy (nagroda-

500zł), na najładniejsze stoisko (2 nagrody po 200 zł) oraz nagrodzenie publiczności za udział w 

konkursie (nagroda – 100 zł) podczas dożynek powiatowych w powiecie kętrzyńskim, które odbędą 

się w dniu 14 września 2019 roku w Srokowie. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, zgodnie z 

wcześniej podjętą uchwałą wyraził zgodę na wydatkowanie wnioskowanej kwoty. 

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

prośbą o dofinansowanie w kwocie 400,00 zł ze środków Rady Powiatowej na nagrody rzeczowe 

dla wylosowanych osób spośród biorących udział w głosowaniu na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy na uroczystościach, które odbędą się: 

 w Gminie Bartoszyce - w dniu 14-09-2018 r. w miejscowości Kinkajmy – do 100,00 zł, 

 w Gminie Bisztynek - w dniu 08-09-2018 r. w miejscowości Bisztynek – do 100,00 zł, 

 w Gminie Górowo Iławeckie - w dniu 8-09-2018 r. w miejscowości Pieszkowo – do 100 zł,  

 w Gminie Sępopol - w dniu 01-09-2018 roku w miejscowości Sępopol – do 100,00 zł. 

- Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących  

w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje 

do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o: 

 rozdysponowania ze środków przeznaczonych przez Zarząd na współorganizację dożynek w 

powiecie olsztyńskim kwoty 360 zł na ufundowanie pucharów dla wyróżniających się rolników z 

gminy Dywity, które zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych w dniu 01 września 2019 

roku w Brąswałdzie, - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą 

wyraził zgodę na wydatkowanie wnioskowanej kwoty. 

 rozdysponowania kwoty nie przekraczającej 400 zł brutto (w tym ze środków przeznaczonych 

przez Zarząd na współorganizację dożynek w powiecie olsztyńskim kwoty 250 zł brutto i ze 

środków będących w dyspozycji Rady kwoty nie przekraczającej 150 zł brutto) na ufundowanie 

nagród w konkursie wiedzy o rolnictwie, organizowanym podczas Gminnych Dożynek w 

Świątkach w dniu 08 września 2019 roku, - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, zgodnie z wcześniej 

podjętą uchwałą wyraził zgodę na wydatkowanie wnioskowanej kwoty. 

 rozdysponowania kwoty nie przekraczającej 400 zł brutto ze środków będących  

w dyspozycji Rady na ufundowanie pucharów dla wyróżniających się rolników z gminy Dobre 

Miasto wręczanych podczas Dożynek Gminnych w Dobrym Mieście w dniu 14 września 2019 
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roku, -  Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących  

w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

 rozdysponowania kwoty nie przekraczającej 400 zł brutto ze środków będących  

w dyspozycji Rady na współorganizację Dożynek Gminnych w Biesalu w dniu 21 września 2019 

roku. Z przeznaczonych środków zostaną zakupione nagrody w konkursach związanych z 

rolnictwem.-Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków 

będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

 Wniosek Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim w sprawie wystąpienia do 

odpowiednich organów w zakresie możliwości oszacowania strat na trwałych użytkach zielonych 

oraz w uprawach mieszanek traw na gruntach ornych – Zarząd zapoznał się z pismem, 

postanowiono wniosek skierować na ręce Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na zakup  nagród , które będą wręczone w czasie Dożynek Gminnych w Markusach w 

dniu 14 września  2019 roku. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na zakup  nagród , które będą wręczone w czasie ,,Staropolskiego Przeglądu Piosenki 

Biesiadnej” na Jesiennych Targach Ogrodniczych w Starym Polu w dniu 08.września 2019r. - 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na zakup  pucharów , które będą wręczone w czasie Dożynek Gminnych w Braniewie 

i Lelkowie w dniu 14 września 2019r. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

braniewskim 

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 200 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 

Powiatowej na zakup  pucharów , które będą wręczone w czasie Dożynek Gminnych we 

Frygnowie w dniu 07 września  2019r. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

ostródzkim 

 Przewodniczący Rady  Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

oleckim zwraca się z prośbą o wydatkowanie kwoty 1000 zł przyznanych przez Zarząd na nagrody 

w konkursach organizowanych podczas dożynek na terenie powiatu oleckiego. - Zarząd zapoznał 

się z wnioskiem, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą wyraził zgodę na wydatkowanie 

wnioskowanej kwoty. 

 Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie 

gołdapskim zwraca się z prośbą o wydatkowanie ze środków Rady powiatowej kwoty 100 (sto 

złotych) na nagrody w konkursach organizowanych podczas dożynek w Baniach Mazurskich.- 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim 
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 Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim 

zwraca się z prośbą o wydatkowanie kwoty 1000 zł przyznanych przez Zarząd na nagrody w 

konkursach organizowanych podczas dożynek na terenie powiatu ełckiego. - Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą wyraził zgodę na wydatkowanie wnioskowanej 

kwoty. 

 W związku z licznymi zapytaniami o wyjazd na Międzynarodową Wystawę Rolniczą 

AGRO SHOW 2019 w Bednarach przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

organizację wyjazdu w dniach 19-22 września 2018. - Szacunkowy koszt od uczestnika 

obejmujący transport w obie strony , obiadokolację,  nocleg, śniadanie oraz ubezpieczenie 

wynosi 270 zł. Planowana trasa przejazdu Olecko-Olsztyn-Bednary-Olsztyn-Olecko. – 

Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR ma Wystawę Rolniczą 

Agro Show w Bednarach 

Ad. 4  Następnie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych: 

 Odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kosztów utylizacji martwych 

dzików na polach rolników. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Odpowiedź na pismo w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo Wodne dotyczące przywrócenia 

podziału urządzeń melioracji wodnych na podstawowe i szczegółowe ( Odpowiedź na wniosek 

Walnego Zgromadzenia).- Zarząd zapoznał się z pismem. Kopię postanowiono przesłać wraz  

z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia. Ponadto postanowiono ponowić  

pismo W-MIR. 

 Prośba o przesłanie informacji o ilości strat i stanie żniw w województwie. – Zarząd zapoznał się  

z pismem. 

 Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 

zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. –  Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniesiono 

uwag. 

 Informacja z działalności KRIR za sierpień 2019. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Korespondencja w sprawie pisma Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

dotycząca wyborów do izb rolniczych. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

Ad. 5 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 11 z dnia 19.08.2018 r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku ulotek W-MIR w kwocie 418, 20 zł brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji I Walnego Zgromadzenia W-MIR  

w kwocie 1826,75 zł (ogłoszenie w gazecie, obiady, przerwa kawowa), w tym wpłaty uczestników 

722 zł. 

 Podjęto uchwały w sprawie zakupu szklanych pucharów dla uczestników operacji „Zainspiruj się 

dziedzictwem” – kwota 815 zł oraz w sprawie przeznaczenia kwoty 1500 zł na zakup upominków 

dla uczestników operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”, która odbędzie się w dniach 1-3.10.2019r. 

 Rolnik indywidualny- prośba o interwencję w sprawie sporządzenia protokołu z szacowania.- 

Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wysłać pismo z prośbą o interwencję do PZŁ  

w Suwałkach. 
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 Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Zapytanie o formy pomocy poszkodowanym hodowcom  

w związku z likwidacją chorego stada świń. - Postanowiono przygotować odpowiedź o 

przewidzianych prawem formach pomocy. 

 Podlaska Izba Rolnicza- stanowisko z dnia 04.09.2019r. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Warmińsko- Mazurski Lekarz Weterynarii- zawiadomienie o wykryciu 32 ogniska afrykańskiego 

pomoru świń. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnik z gminy Lidzbark- prośba o interwencję w sprawie wniosków o pomoc dla producentów 

tytoniu oraz trzody chlewnej, którzy nie otrzymali zapłaty od podmiotów skupujących. - Zarząd 

postanowił przygotować pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Skarga na Zarząd Koła Łowieckiego „Drwęca” z siedzibą w Ostródzie.- Zarząd postanowił 

przygotować pismo do PZŁ w Olsztynie, do wiadomości Starosty Ostródzkiego. 

 Pismo w sprawie przyznania odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. - Zarząd zapoznał się  

z pismem. 

 Gospodarstwo Rolne Hucuły nad Tajtami – prośba o wsparcie w sprawie płatności w ramach 

Pakietu 7 na zachowanie genetycznych ras koni huculskich.- Zarząd zapoznał się z pismem, 

wyjaśnił, ze pismo w sprawie zostało wysłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi – zaproszenie na międzynarodową konferencję pn.  

„Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020.” w dniach 17-18.09.2019 r.- Zarząd podjął 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Jerzego Salitry – Członka Zarządu W-MIR. 

 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – informacja o zawieszeniu 

postępowania odwoławczego. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 KOWR-  pismo w sprawie rękojmi należytego prowadzenia gospodarstwa. – Zarząd zapoznał się z 

pismem. 

 KOWR- zaproszenie na III posiedzenie Rady Społecznej  w dniu 13 września 2019 r.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, zgodnie z wcześniej podjętą uchwałę będzie uczestniczył Pan Jan 

Heichel i Pan Krzysztof Wiśniewski. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi  

W-MIR i Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział w XXVI Jesiennych 

Targach Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa” w dniu 06.09.2019 r. 

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

za udział w dniu 06.09.2019 r. w doraźnym posiedzeniu W-M Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Olsztynie 

  Zaproszenie na Polski Kongres Przedsiębiorczości w dniach 24-25 października 2019 r. – Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 CDR- zaproszenie na szkolenie z chowu bydła mlecznego i chowu bydła mięsnego. – Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem. 

 Zaproszenie na Uroczystości Odpustowe i Dożynki Archidiecezjalne. – W dożynkach uczestniczyli 

Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR i Pan Romuald Tański –Wiceprezes W-MIR. 

 Fundacja AgriNatura- zaproszenie na konferencję „Demokratyzacja BIO” w dniu 14.09.2019 r. w 

Przysieku– Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 ARiMR- zaproszenie na konferencję uświetniającą obchody jubileuszu 25 lat Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 20.09.2019 r. w Olsztynie. – Zarząd podjął 

uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela –Prezesa W-MIR. 
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 Wójt Gminy Elbląg- zaproszenie na Dożynki Gminne w dnu 14.09.2019 r. w m. Lisów. – Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Wójt Gminy Kurzętnik –zaproszenie na Dożynki Gminno-Powiatowe-Parafialne 15.09.2019 we wsi 

Kąciki– Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Urząd Marszałkowski- Podziękowanie za udział w konsultacjach społecznych.- Zarząd zapoznał się 

z pismem. 

 W-MODR- Meldunek z prac żniwnych.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wielkopolska Izba Rolnicza – informacja na temat wyborów nowych władz Izby.- Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

 Informacja dotycząca rejestracji na IV Dzień Mlecznej Fermy. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Burmistrz Gołdapi – podziękowania za włączenie się w organizację Dożynek Gminnych, które 

odbyły się 25 sierpnia w Gołdapi.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Burmistrz Olecka- zaproszenie o włączenie się w organizowane obchody Święta Plonówo w dniu 

22.09.2019 r. w Olecku.- Zarząd zapoznał się z pismem, w związku z wcześniej zaplanowaną 

organizacją Dożynek Wojewódzkich, Zarząd nie włączy się we współorganizację. 

 Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej – zaproszenie na konferencję pn. Problemy strukturalne polskiego 

rolnictwa’ w dniu 24.09.2019 r. – Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Piotra 

Miecznikowskiego –Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim i Pana 

Bartłomieja Lewalskiego –Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

 Zaproszenie na Dożynki Gminne Gminy Orneta w dniu 14.09.2019 r. do Karkajm.- Zarząd 

zapoznał się z zaproszeniem. 

 TUW- Gratulacje z okazji objęcia funkcji Prezesa W-MIR.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Burmistrz Pasłęka- pismo w sprawie problemu zagospodarowania folii- prośba o podjęcie działań 

zmierzających do rozwiązania problemu. - Zarząd postanowił przesłać pismo Wojewodzie 

Warmińsko-Mazurskiemu. 

 W-M Lekarz Weterynarii – zawiadomienie o 406 przypadku ASF u dzików.- Zarząd zapoznał się  

z pismem. 

 Zaproszenie na Dożynki Powiatu Lidzbarskiego w dniu 07.09.2019 r. w Pilniku.- Zarząd zapoznał 

się z zaproszeniem, uczestniczył Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR. 

 Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia funduszu nagród. 

 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi biura W-MIR w kwocie 2500 zł 

brutto. 

 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania do prac z Zespole PDO Przedstawicieli W-MIR Panów: 

Arkadiusza Przyłuckiego, Wojciecha Szypulskiego, Jana Rochewicza, Mirosława Pawlukowskiego. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 organizacji konkursu na wieniec innowacyjny i przeznaczeniu na nagrodę kwoty 1400 zł brutto, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim, 

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim, 

  rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim, 

 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR ma Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach, 
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 pokrycia kosztów druku ulotek informacyjnych W-MIR w kwocie 418,20 zł brutto, 

 organizacji I Walnego Zgromadzenia W-MIR w kwocie 1826,75 zł ( ogłoszenie w gazecie, obiady, 

przerwa kawowa), w tym wpłaty uczestników 722 zł, 

 Podjęto uchwały w sprawie zakupu szklanych pucharów dla uczestników operacji „Zainspiruj się 

dziedzictwem” – kwota 815 zł oraz w sprawie przeznaczenia kwoty 1500 zł na zakup upominków 

dla uczestników operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”, która odbędzie się w dniach 1-3.10.2019r. 

 oddelegowania Pana Jerzego Salitry – Członka Zarządu W-MIR. na międzynarodową konferencję 

pn. „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020.” w dniach 17-18.09.2019 r. 

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi 

Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział w XXVI Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko 

dla Rolnictwa” w dniu 06.09.2019 r., 

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

06.09.2019r. w doraźnym posiedzeniu W-M Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w Olsztynie, 

 oddelegowania Pana Jana Heichela –Prezesa W-MIR na konferencję uświetniającą obchody 

jubileuszu 25 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 20.09.2019 r. w 

Olsztynie, 

 oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego i Pana Bartłomieja Lewalskiego na konferencję pn. 

Problemy strukturalne polskiego rolnictwa’ w dniu 24.09.2019 r., 

 utworzenia funduszu nagród, 

 przyznania nagrody Dyrektorowi biura W-MIR w kwocie 2500 zł brutto, 

 oddelegowania do prac z Zespole PDO Przedstawicieli W-MIR Panów: Arkadiusza Przyłuckiego, 

Wojciecha Szypulskiego, Jana Rochewicza, Mirosława Pawlukowskiego. 

 

 

 

          Jan Heichel 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                       Protokołowała:            

        Izby Rolniczej                        Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 

              

 

 

 

 

 

 

 


