
Protokół nr 13/2017 
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia 21 września 2017 roku

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes W-
MIR, Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR, 
Krzysztof  Wiśniewski  -  Członek  Zarządu  W-MIR,  Mirosław  Borowski  –  Delegat  do  KRIR, 
Przewodniczący Rad Powiatowych i Komisji zgodnie z listą obecności sporządzoną na posiedzeniu oraz 
Jolanta  Mackiewicz -  Dyrektor  Biura W-MIR. W posiedzeniu uczestniczyli  także zaproszeni  goście: 
Zbigniew  Nadrowski  -  Z-ca  Dyrektora  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  OT  w  Olsztynie, 
Patrycja Rozumowicz - Kierownik Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Olsztynie, 
Leszek  Potorski  -  Dyrektor  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa w Olsztynie,  Łukasz 
Bartkowski  - Z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie, Mariusz 
Panek - Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Olsztynie,  Paweł Kochański - Prezes 
Agencji Nasiennej.
Obrady otworzył  i  prowadził  Pan Jan Heichel  – Prezes W-MIR. Posiedzenie  rozpoczęło się o godz. 
10.30 i trwało do godz. 16.30

 
. 

Wspólne posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1.  Informacja  o  aktualnych  działaniach  podejmowanych  przez  Krajowy  Ośrodek  Wsparcia 
Rolnictwa.
2.  Informacja  na  temat  płatności  realizowanych  przez  ARiMR  oraz  aktualnego  stanu  obsługi 
wniosków obszarowych i naborze wniosków na działania w ramach PROW 2014-2020 - Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
3. Egzekucje komornicze prowadzone w gospodarstwach rolnych.
4.  Aktualna  sytuacja  prawna  związana  z  korzystaniem  z  odmian  roślin  rolniczych  w Polsce,  w 
świetle prawa krajowego i prawa unijnego.
5. Sprawy bieżące.

       Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR przywitał wszystkich zaproszonych gości, pogratulował wyborów 
na stanowiska kierownicze nowo powstałej instytucji KOWR oraz poinformował, że od dnia 01 sierpnia 
2017 r. obowiązki dyrektora biura W-MIR pełni Pani Jolanta Mackiewicz.

Ad 1 W pierwszym punkcie posiedzenia głos zabrał pan Zbigniew Nadrowski - Z-ca dyrektora KOWR, 
który  przedstawił  zgromadzonym  najważniejsze  informacje  dotyczące  funkcjonowania  Krajowego 
Ośrodka Wsparcia  Rolnictwa.  Poinformował uczestników posiedzenia,  że od 1 września   rozpoczęto 
procedurę przejęcie 6 sekcji po byłym ANR filia Suwałki w trzech powiatach województwa. W chwili 
obecnej  Krajowy Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  oparty  jest  o  granice  administracyjne  województwa. 
Dodał  także,  że  istotne jest,  żeby KOWR nie obniżył  jakość swojego funkcjonowania.  Jednocześnie 
przeprosił za wszystkie niedogodności, jeśli występują, gdyż  instytucja funkcjonuje dopiero kilka dni. 
Dodał także, że wszystkie zadania ANR i ARR będą kontynuowane w Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa.
Następnie  głos zabrał  Pan Mirosław Borowski  -  Delegat  W-MIR do KRIR, który poinformował,  że 
KRIR  spotkała  się  z  Dyrektorem  Generalnym  KOWRU  i  że  Izby  Rolnicze  w  dalszym  ciągu 
zainteresowane współpracą przy opiniowaniu obrotu ziemią rolniczą. Dodał także, że padła deklaracja 
kontynuacji działalność Rad Społecznych.

1



Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR zapytał o umowy dzierżawy, czy są przedłużane, czy dalej pozostaje to 
bez zmian, czy powyżej 50 ha trzeba wystąpić o zgodę Dyrektora Generalnego?
Następnie Pan Ryszard Wołkoński - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim 
zapytał o mniejsze działki, co z rolnikami, którzy 2 lata wstecz złożyli wnioski o wykup małych działek, 
czy  będzie  to  kontynuowane  w KOWRZE,  a  co  z  umowami  dzierżawy?  Pan Zbigniew Nadrowski 
odpowiedział, że KOWR jest następcą prawnym ANR. Pani Anna Bućwiło - pracownik biura W-MIR 
zapytała  czy  obowiązuje  porozumienie  zawarte  z  Izbą  Rolniczą.  Pani  Patrycja  Rozumowicz 
odpowiedziała, że tak.

Ad 2 W następnym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Leszek Potorski - Dyrektor ARiMR Oddział 
Regionalny w Olsztynie. Przedstawił on nowego zastępcę –  Pana Łukasza Bartkowskiego, który od 
18.09 br. pełni swoje obowiązki oraz Pana Mariusza Panek - kierownika biura wsparcia inwestycyjnego. 
Następnie przedstawił strukturę organizacyjną biura ARiMR w Olsztynie.
W Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR zatrudnionych jest aktualnie ok. 520 osób w 8 biurach oddziału i 
19 biurach powiatowych. Struktura Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego obejmuje:

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego (BWI)
Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych (BDSPB)
Biuro Kontroli na Miejscu (BKM)
Biuro Rejestracji Zwierząt (BRZ)
Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa (BKiB)
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZZL)
Biuro Finansowo - Księgowe (BFK)
Biuro Oddziału Regionalnego (BOR)

Następnie Pan dyrektor Leszek Potorski przedstawił działania poszczególnych biur ARIMR:
 Biuro Wsparcia Inwestycyjnego realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków o

 dofinansowanie projektów inwestycyjnych, począwszy od przedakcesyjnego programu SAPARD.
 Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich  realizuje zadania 

m.in. dotyczące obsługi wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wsparcia w ramach 
Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw. Nadzoruje i koordynuje działania z zakresu 
ewidencji producentów oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz PROW 
2004-2006, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020 realizowanych na poziomie biura powiatowego. 
Rozpatruje odwołania wnoszone przez rolników od decyzji wydawanych przez kierowników biur 
powiatowych, jak również rozlicza należności, m.in. kwot zwróconych przez beneficjentów.

 Biuro Kontroli na Miejscu realizuje corocznie około 3000 kontroli w ramach płatności 
bezpośrednich oraz ponad 1700 kontroli w ramach pozostałych programów pomocowych.

 Biuro Rejestracji Zwierząt nadzoruje i koordynuje sprawy związane z identyfikacją i rejestracją 
zwierząt realizowane w biurach powiatowych. Ponadto  bierze udział w kontrolach interwencyjnych 
siedzib stad oraz kontrolach obejmujących producentów, którzy wystąpili z wnioskami o płatność do 
zwierząt gatunków: bydło, owce, kozy (są to "kontrole producentów w ramach kwalifikowalności do 
płatności związanych do zwierząt”).

 Biuro Finansowo-Księgowe sporządza projekty planów finansowych oraz dokumentację na 
potrzeby rozliczeń środków finansowych. Zarządza środkami pieniężnymi oraz prowadzi księgi 
rachunkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.

 Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi prowadzi sprawy kadrowe, płacowe i socjalne 
pracowników oddziału regionalnego i podległych biur powiatowych. Planuje i organizuje szkolenia 
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mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników. Przygotowuje i przeprowadza szkolenia oraz 
egzaminy z procedur. Prowadzi sprawozdawczość na potrzeby Centrali.

 Biuro Oddziału Regionalnego administruje i zarządza majątkiem oddziału regionalnego i 
podległych biur powiatowych, w tym nieruchomościami użytkowanymi przez te jednostki 
organizacyjne.

 Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa rozpatruje skargi i wnioski, odpowiada za funkcjonowanie 
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oddziale regionalnym i biurach powiatowych, 
nadzoruje przestrzeganie przepisów dot. ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności 
zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych przez wszystkich pracowników, nadzoruje 
i koordynuje wdrożenie, utrzymywanie i testowanie planów zapewnienia ciągłości działania w 
oddziale i podległych biurach oraz wykonuje zadania z zakresu planowania obronnego i zarządzania 
kryzysowego.

Następnie Pan Leszek Potorski  przekazał informację o sumie płatności zrealizowanych w 2016 r., 
których wypłacono łącznie 1 mld 144 400000 tys zł. W poszczególnych powiatach płatności 
kształtowały się następująco:
 pow. bartoszycki - 70 mln zł.
 pow. braniewski -  58 mln zł.
 pow. działdowski – 59 mln zł.
 pow. elbląski – 78 mln zł.
 pow. ełcki -  62,8 mln zł.
 pow. giżycki – 56, 8 mln zł.
 pow. gołdapski – 32,100 mln zł
 pow. iławski – 76,300 mln zł.
 pow. kętrzyński - 62 mln  zł
 pow. lidzbarski – 46,7 mln zł.
 pow. mrągowski - 49, 700 mln zł
 pow. nidzicki -  50 mln zł
 pow. nowomiejski- 54 mln zł.
 pow. olecki – 45 mln zł
 pow. olsztyński – 113,700 mln. Zł
 pow. ostródzki - 78 mln zł
 pow. piski – 49, 4 mln zł
 pow. szczycieński- 68, 4mln zł
 pow. węgorzewski - 31 mln zł.

Następnie  poinformował  zgromadzonych,  że  począwszy  od  SAPARD-u  zrealizowano  114000 
inwestycji na kwotę 1 mld 600 mln zł. W 2016 r złożono 43760 wniosków o płatności obszarowe, a 
w roku obecnym 44041.

W  dalszej  części  przekazał  informacje  dotyczące  składania  e-  wniosku,  że  jest  to  idealne 
narzędzie na przyszły rok oraz, że obecnie ARiMR przygotowuje się do wypłacania zaliczek, które ruszą 
od 16 października 2017 r. Pan Łukasz Bartkowski - zastępca dyrektora ARiMR. Dodał, że zaliczki będą 
wypłacane wszystkim i tylko w przypadku jeśli nie będą zgadzały się działki - to dana działka zostanie 
wyrzucona  z  zaliczkowania  aż  do  wyjaśnienia.  Poinformował  także,   że  w  roku  bieżącym  100  % 
załączników graficznych  ARiMR musi  przenieść  do  komputerów,  w związku  z  czym  zwrócił  się  z 
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prośbą o propagowanie składania e - wniosku. Obecnie ARIMR zrealizowało z PROW 2007-2013 - 3232 
sprawy  z  PROW  2014-2020  -  444,  z  rolnictwa  ekologicznego  1957  spraw  i  2535  spraw 
rolnośrodowiskowo- klimatycznych. Przedstawiciele ARIMR poinformowali także, że na rozwój usług 
rolniczych złożono 142 wnioski, z czego 30 wniosków zmieściło się w limicie, ale prawdopodobnie limit 
środków zostanie zwiększony, aby sfinansować wszystko w roku 2017 i 2018. Ponadto rolnicy złożyli 
350 wniosków na restrukturyzację małych gospodarstw, 30 wniosków na małe przetwórstwo.

Pan Leszek  Potorski  poinformował  także,  że  jest  możliwość  starania  się  o  środki  w ramach 
działania  na odtworzenie potencjału produkcji  rolnej.  Aby o takie  środki się starać straty muszą być 
oszacowane przez komisje,  muszą wystąpić  szkody w środkach trwałych  na przynajmniej  10 tys.  zł 
wówczas można się ubiegać o dofinansowanie 80 % kosztów do 300 tys. złotych.
Następnie  Pan  Zbigniew  Ziejewski  -  Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie 
nowomiejskim zapytał czy będą inne instrumenty wsparcia, gdyż nie ma strat w środkach trwałych tylko 
na  polach  utworzyły  się  jeziora.  Pan  Mariusz  Panek  odpowiedział,  że  to  kwestie  melioracyjne  
i  jest  wsparcie  skierowane  do  spółek  wodnych  na  zakup  urządzeń  do  melioracji,  nabór  trwa  od 
28.09.2017 r. do 27.10.2017 r.
Pan Piotr Miecznikowski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim zapytał o 
ilość wniosków złożonych na obszary ABC, uzyskał odpowiedź, że złożono 127 wniosków. Pan Mateusz 
Dudziak – Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim  zapytał  o obszar D. 
Uzyskał odpowiedź, że zostało podpisanych 700 umów. Przedstawiciele ARiMR poinformowali także, 
że rolnicy złożyli około 300 wniosków o aneksowanie umów. Pan Romuald Tański zapytał, czy wnioski 
złożone na obszar D , które uzyskały negatywną odpowiedź muszą w 2018 r. zostać złożone ponownie. 
Uzyskał odpowiedź, że tak wnioski będą musiały być złożone ponownie.
Pan Krzysztof Kazaniecki - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim zapytał, 
czy dopłaty bezpośrednie za rok 2016 otrzymali już wszyscy rolnicy, gdyż rolnicy z jego terenu często 
nie dostali zaliczek w pełnej wysokości? Pan Wiesław Rutkowski - Przewodniczący Rady Powiatowej 
W-MIR w powiecie piskim dodał, że znowu wsparcie kieruje się do gospodarstw socjalnych. 
Pan Roman Puchalski - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim dodał, że  
w chwili obecnej nie da się na jego terenie zasiać poplonów. Pan Mariusz Panek odpowiedział, że za 
każdym razem kiedy wystąpi  siła wyższa należy to zgłosić do kierownika biura powiatowego i  jeśli 
wystąpiły straty należy je zgłosić do gminy, w celu oszacowania strat przez komisje.
Pan  Zbigniew  Ziejewski  poinformował  przedstawicieli  ARiMR,  że  komisje,  które  przyjeżdżają  na 
kontrole często nie zachodzą do rolnika i może warto by informować rolników, że odbywa się kontrola. 
Pan Mariusz Panek odpowiedział, że jeśli jest to kontrola rolnośrodowiskowa kontroler ma obowiązek 
poinformować rolnika.

Na zakończenie wystąpienia przedstawicieli ARiMR Prezes W-MIR Pan Jan Heichel powiedział, 
że  w dalszym ciągu Izba będzie próbować wzmocnić biura powiatowe
Ad.  3  W  kolejnym  punkcie  omówiono  funkcjonowanie  rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości  
w  sprawie  określenia  przedmiotów  należących  do  rolnika  prowadzącego  gospodarstwo,  które  nie 
podlegają egzekucji i opiniowanie przez Izbę Rolniczą zajęć komorniczych.
Pan Jan Heichel Prezes W-MIR poinformował zgromadzonych, że  Izba Rolnicza musi wydawać opinie, 
nawet  jeśli  nie  jesteśmy  co  do  tego  przekonani.  Pani  Jolanta  Mackiewicz  -  Dyrektor  Biura 
poinformowała,  że  na  chwilę  obecną  Izba  wydała  8  opinii.  Pan  Jan  Heichel  dodał,  że  zostały 
przygotowane  procedury,  na  podstawie  których  będą  wydawane  opinie.  Następnie  głos  zabrał  Pan 
Mirosław Borowski, który poinformował, że KRIR spotkała się z przedstawicielami rady komorniczej. 
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Spotkanie to było bardzo konstruktywne. Ustalono, że KRIR wystąpi do Ministra o sprecyzowanie wielu 
pojęć. Następnie Pani Karolina Niedzielska radca prawny W-MIR przedstawiła procedury stworzone na 
potrzeby wydawania opinii  komorniczych.  Dodała, że aby wydać rzetelną opinię,  jeśli mamy zgodę 
rolnika dobrze  jest pojechać do gospodarstwa.
Pani  Karolina  Niedzielska  powiedziała,  że  wszelkie  czynności  wykonywane  przez  Izbę  winny  być 
przeprowadzane  z  należytą  starannością  przy  uwzględnieniu  indywidualnego  charakteru  każdego 
gospodarstwa rolnego, w którym dokonano zajęcia. Procedury opracowane przez W-MIR są następujące:
 Sekretariat rejestruje wniosek i niezwłocznie tj. w dniu wpływu przekazuje wniosek do Dyrektora 

Izby. 
 Dyrektor  Izby niezwłocznie  dekretuje wniosek do właściwego biura terenowego w zależności  od 

siedziby dłużnika, którego postępowanie dotyczy oraz do wyznaczonego pracownika w biurze W-
MIR w Olsztynie.

  Wyznaczony pracownik w siedzibie  Izby rejestruje wniosek w specjalnym rejestrze dotyczącym 
wydawania opinii  dla  komorników nadając mu kolejny numer.  Następnie  sprawdza,  czy wniosek 
komornika jest kompletny i – w sytuacji,  gdy nie jest kompletny – przesyła pismo do komornika 
(wzór  nr  1)  w  celu  uzupełnienia  wniosku  (ewentualnie  faksem  po  wcześniejszym  ustaleniu 
telefonicznym  z  komornikiem).  Jednocześnie  pracownik  właściwego  biura  terenowego  nawiązuje 
kontakt  z  rolnikiem,  wobec  którego  prowadzone  jest  postępowanie  egzekucyjne  informując,  że 
wpłynął wniosek do izby rolniczej o wydanie opinii i pyta o zgodę na wstęp na teren gospodarstwa. 
Jeśli  rolnik  takiej  zgody nie  wyraża,  informuje  o  możliwości  złożenia  wyjaśnień  w  izbie/biurze 
terenowym  W-MIR  w  formie  wypełnienia  formularza  uzgadniając  datę  i  godzinę  spotkania.  Z 
rozmowy z rolnikiem powinna być sporządzona notatka służbowa. Jeśli Izba nie posiada numeru 
telefonu do rolnika powinno zostać do niego wysłane pismo informujące  (wzór nr 2), że wpłynął 
wniosek do izby rolniczej o wydanie opinii, wraz z zapytaniem o umożliwienie wizyty na terenie 
gospodarstwa  i  informacją  o  możliwości  złożenia  wyjaśnień  w  izbie  w  formie  wypełnienia 
formularza.

 W sytuacji  stawienia  się  przez  rolnika  w biurze  izby  –  rolnik  wypełnia  formularz  (wzór  nr  3).  
Formularz musi być podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu. 

 W przypadku  uzyskania  zgody rolnika  na  wizytę  w gospodarstwie  pracownik  terenowy ustala  z 
rolnikiem  termin  spotkania,  które  powinno  zostać  przeprowadzone  w  obecności  członka  Rady 
Powiatowej.  Spotkanie  powinno  być  połączone  z  uzyskaniem  informacji  o  liczebności  stada 
podstawowego (potwierdzone w miarę możliwości dokumentacją z ksiąg hodowlanych lub innych 
dokumentów  będących  w  posiadaniu  rolnika)  oraz  uzyskaniem  informacji  o  wielkości  i  profilu 
gospodarstwa (w tym również o gruntach dzierżawionych). W miarę możliwości należy ustalić też 
tytuł  prawny  do  zajętych  maszyn  i  urządzeń  (własność,  dzierżawa,  najem,  leasing,  użyczenie). 
Spotkanie,  a  także  wszystko  co  w  jego  trakcie  zostało  stwierdzone,  należy  udokumentować 
wypełniając formularz (wzór nr 3). podpisany przez wszystkie osoby uczestniczące w tej czynności. 

 Formularz  powinien  być  niezwłocznie  przekazany  na  adres  mailowy  Dyrektora,  wyznaczonego 
pracownika W-MIR  i sekretariatu izby, a oryginał pocztą.

 Po otrzymaniu formularza Dyrektor dokonuje oceny materiału pod kątem uznania za niezbędne do 
prowadzenia tego gospodarstwa nadwyżki inwentarza żywego oraz przedmiotów wymienionych w § 
1 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15 Rozporządzenia.

 Wyznaczony pracownik  w siedzibie  Izby w uzgodnieniu  z  Dyrektorem Biura  W-MIR sporządza 
projekt opinii.

 Zarząd Izby sporządza ostateczną treść opinii zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 
niniejszej procedury, która jako opinia wydawana przez izbę rolniczą powinna być podpisana zgodnie 
z zasadami reprezentacji Izby - bez użycia faksymile.
 Wysłanie  oryginału  opinii  do  komornika  listem  poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru  w 

terminie 14 dni od otrzymania jego wniosku. Pozostawienie kopii opinii w dokumentacji izby. 
Jako miejsce przechowywania dokumentacji wskazuje się gabinet Dyrektora.
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       Pani Jolanta Mackiewicz - Dyrektor Biura W-MIR powiedziała, że KRIR zależy na tym, żeby Izby 
miały takie same procedury. Nasza procedura różni się tym, że odbywają się wizyty w gospodarstwach. 
    Pan  Mirosław  Borowski  zapytał,  a  co  jeśli  rolnik  nie  będzie  współpracować.  Pani  Karolina 
Niedzielska odpowiedziała, że należy wysłać komornikowi odpowiedź, że istnieje przeszkoda prawna do 
sporządzenia opinii.  Pan Zbigniew Ziejewski zabrał głos w dyskusji i dodał, że rolnicy nie chcą być 
ogniwem komornika. Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR odpowiedział,  że na dzień dzisiejszy musimy 
wydawać opinie, gdyż za jej brak możemy otrzymać kary finansowe.

Ad 4. W czwartym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Paweł Kochański – Przedstawiciel Agencji 
Nasiennej, który omówił temat: „Odstępstwo rolne (fss) w Polsce po nowelizacji ustawy o ochronie 
prawnej odmian roślin.” Poinformował on zgromadzonych,  że przepisy prawne dotyczące ochrony 
odmian Rozporządzenie Rady(WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian 
roślin oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin

 Następnie Pan Paweł Kochański poinformował, na czym polega wyłączne prawo do odmian roślin.
Powiedział, że tylko hodowca, na rzecz którego przyznano wyłączne prawo do odmiany, jest uprawniony 
do:
• wytwarzania lub rozmnażania;
• przygotowania do rozmnażania;
• oferowania do sprzedaży;
• sprzedaży lub innych form zbywania;
• eksportu,
• importu;
• przechowywania materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem.
Dodał,  że  każda  umawiająca  się  strona  może  w  rozsądnych  granicach  i  pod  warunkiem  ochrony 
uzasadnionych interesów hodowcy ograniczyć prawo hodowcy w odniesieniu do każdej odmiany, aby 
umożliwić  rolnikom  używanie  do  rozmnożenia  we  własnym  gospodarstwie  materiału  ze  zbioru 
chronionej  odmiany uzyskanego z uprawy we własnym gospodarstwie.
Następnie przedstawił  założenia porozumienia w sprawie odstępstwa rolnego:
-każdy rolnik uprawniony jest  do nieograniczonego stosowania do siewu materiału  pochodzącego ze 
zbioru w swoim własnym gospodarstwie
-opłata należna hodowcom naliczana jest w jednolitej stałej wartości od powierzchni posiadanych przez 
rolnika gruntów rolnych
-opłata uiszczana jest raz do roku przez rolnika na rachunek organizacji hodowców, która zajmuje się jej 
rozdzielaniem pomiędzy uprawnionych hodowców
-brak  obowiązku  informacyjnego  i  kontrolnego  po  stronie  rolników  dla  odmian   krajowych  i 
wspólnotowych
-podstawą  do  naliczenia  i  poboru  opłaty  jest  umowa  zawarta  pomiędzy  ogólnopolską  organizacją 
rolników a organizacją hodowców
W dalszej części przedstawiciel Agencji Nasiennej przedstawił działania konieczne do wprowadzenia
porozumienia : 
- uzgodnienie pomiędzy organizacją rolników a organizacją hodowców jednolitej, rocznej
stawki opłaty z tytułu odstępstwa rolnego kalkulowanej od każdego ha posiadanego przez rolnika gruntu 
rolnego
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- zawarcie pomiędzy organizacją rolników a organizacją hodowców umowy określającej: uzgodnioną 
wysokość jednolitej opłaty,wyłączenie obowiązku informacyjnego i kontrolnego po stronie rolnika. Pan 
Paweł Kochański dodał, że należy dokonać także zmian legislacyjnych
- w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin: wskazanie, że Izby Rolnicze są uprawnione do zawarcia 
takiej umowy a umowa ta wiąże rolników zrzeszonych w Izbie, wskazanie, że opłatę ponoszą wszyscy 
rolnicy
- w ustawie o ARiMR: obwiązanie ARiMR do przekazywania rokrocznie organizacji hodowców danych 
pozwalających na naliczenie uzgodnionej opłaty tj. imię i nazwisko (firma) oraz adres zamieszkania 
(siedziba) posiadacza gruntów rolnych oraz obszar posiadanych gruntów rolnych, zgodnie z ewidencją 
wniosków o przyznanie jednolitej płatności obszarowej,
-zastrzeżeniu, że przekazane dane mogą służyć wyłącznie naliczeniu uzgodnionej opłaty

Po przedstawieniu prezentacji głos zabrał Pan Zbigniew Ziejewski, który powiedział, że w latach 
90 były rzepaki polskie, teraz są zachodnie i należałoby zastanowić się jaką wspieramy hodowlę. Pan 
Wiesław Rutkowski dodał, ze należy doprowadzić, żeby opłata była pobierana do hektara.

Następnie Prezes W-MIR Jan Heichel poinformował o Forum Innowacji organizowanym przez 
W-MIR w dniach 4-5 października 2017 r. Zaapelował także o pomoc rolnikom poszkodowanym w 
nawałnicach w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim.

             Po zakończeniu posiedzenia Zarządu z przewodniczącymi Zarząd  spotkał się z Panem Pawłem 
Kochańskim, celem omówienia ewentualnej współpracy Izby Rolniczej z Agencja Nasienną. Następnie 
przeszedł do realizacji spraw bieżących. 
 Zapoznano się z pismem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jarosława Sachajko 

w sprawie przekazania informacji dotyczącej oceny funkcjonowania oraz ewentualnych uwag i 
wniosków dotyczących rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów 
należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.- Zarząd W_MIR 
postanowił wystosować następujące uwagi do rozporządzenia:
1. Pismo od komornika z wnioskiem o wydanie opinii powinno być wysyłane  do biura głównego 

Izby (nie do biura terenowego!) i do rolnika (dłużnika) równocześnie,
2. W piśmie do komornika powinny się znajdować dane kontaktowe do rolnika (wraz z numerem 

telefonu!),
3. W rozporządzeniu brakuje informacji w oparciu o jakie dane Izba ma wydawać opinię: dane od 

komornika, czy od rolnika,
4. Konieczność doprecyzowania, w jaki sposób określać stado podstawowe (wg jakich danych),
5. Rozporządzenie powinno przewidywać też sytuację, w której Izba nie jest w stanie wydać opinii z 

powodu braku danych (od komornika i rolnika- np. brak kontaktu). Wówczas w terminie 14 dni Izba 
powinna być zobowiązana do przesłania takiej informacji o braku możliwości sporządzenia opinii wraz  
z uzasadnieniem, a nie wydania opinii,  gdyż nie jest w stanie jej wydać.

6. Wydłużyć termin wydawania opinii do 30 dni.

W dalszej części  zapoznano się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych:
- 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  200 zł 
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(dwieście  złotych)  na współorganizację  dożynek gminnych  na terenie  powiatu  giżyckiego.  -  Zarząd 
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W- MIR w powiecie giżyckim.
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 

dofinansowanie w kwocie 1000 zł na organizację wyjazdu na Międzynarodową Wystawę AGRO 
SHOW Bednary w dniu 24 września 2017 r. - Zarząd podjął uchwałę w sprawie  sfinansowania or
ganizacji wyjazdu na Agro Show 2017 w Bednarach

 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 Powiato
wej na zakup  nagród, które będą wręczone w czasie Dożynek Gminy Grunwald  w dniu 02 września 
2017 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W- MIR w po
wiecie ostródzkim.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 
uchwały w sprawie przekazania kwoty 1250 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiato
wej na  wydrukowanie  gazety  dożynkowej,  która  będzie  rozdawana  w  czasie  Dożynek  Powiatu 
Ostródzkiego w Ostródzie  w dniu 17 września 2017 roku. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowa
niu środków Rady Powiatowej W- MIR w powiecie ostródzkim.

- prośba dot. sporządzenia opinii prawnej w spr. kodeksu urbanistyczno-budowlanego - W uzgod
nieniu z Panem  Witoldem Sochą Przewodniczącym Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim 
oraz Panem Janem Zelmą członkiem Rady Powiatowej pod koniec września br. postanowiono zorganizo
wać posiedzenie rady poświęcone kwestii tworzonego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W związku 
z tym przedstawiciele samorządu rolniczego zwracają się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej dot. 
ustawy kodeksu administracyjno-budowlanego związanego z budową obiektów inwentarskich.  Opinia 
będzie stanowić podstawę do omawiania zagadnienia podczas posiedzenia rady oraz przyczyni się do 
wypracowania konstruktywnych wniosków, które można byłoby skierować do ministerstwa infrastruktu
ry i budownictwa.- Zarząd zapoznał się z prośbą, opinia zostanie sporządzona.
W dalszej części zapoznano się z następującymi pismami:
 KRIR – procedura wydawania opinii przez izbę rolniczą dla komorników opracowaną przez KRIR. - 

Zarząd zapoznał się.
 KRIR - wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie opiniowania przez izby rolnicze wniosków od 

komorników. - Zarząd zapoznał się.
  Dolnośląska Izba Rolnicza -  prośba o wskazanie gospodarstw rolnych, które ucierpiały w 

nawałnicach.- Zarząd zapoznał się.
 ARiMR - Informacja o pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych 

w 2017 roku. - Zarząd zapoznał się.
 KRIR -  odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek Zarządu KRIR w sprawie pomocy dla gospodarstw 

rolnych poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych sadowników. - Zarząd zapoznał się.
 KRIR -  pismo skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykluczenia z pomocy 

poszkodowanych przez nawałnice pod koniec lipca br. - Zarząd zapoznał się.
 Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski - pismo skierowane do gmin dotyczące  pomocy finansowej 

dla rolników. - Zarząd zapoznał się.
 ARiMR - Ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania "Płatności na rzecz rolników 

kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje 
gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020 w terminie od 25.09 do 24.10.2017 
roku. - Zarząd zapoznał się.

 KRIR - Prośba o przeprowadzenie analizy przepisów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 
20.02.15 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
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Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się.   

 Odpowiedź resortu rolnictwa na pismo KRIR w sprawie terminów naborów wniosków w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020W. - Zarząd zapoznał się. Kopię 
postanowiono przesłać wraz z protokołem.

 Wystąpienie KRIR i wyjaśnienie Ministra Rolnictwa w sprawie częściowej emerytury rolniczej. -  
Zarząd zapoznał się.

 KRIR - Prośba o przeprowadzenie analizy przepisów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 
20.02.15 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się.

 Wystąpienie KRIR do Ministra Rolnictwa o pomoc dla rolników borykających się ze skutkami 
nawałnic i intensywnych opadów deszczu. - Zarząd zapoznał się.

 Wnioski Walnego Zgromadzenia Podkarpackiej Izby Rolniczej.- Zarząd zapoznał się.
 Korespondencja dotycząca wniosku KRIR w sprawie zmiany sposobu ustalania powierzchni działek 

rolnych -  odejście od PEG. - Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź resortu rolnictwa na opinię Zarządu KRIR do projektu rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencje 
Rynku Rolnego związanych z wdrażaniem na terytorium RP programu dla szkół. - Zarząd zapoznał  
się.

 Program współpracy Ministra Rolnictwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 
2018-2020. -  Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag

 Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. -  Zarząd zapoznał  
się. Nie wniesiono uwag

 Opinia KRIR do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji 
praktyki utrzymania tych obszarów. -  Zarząd zapoznał się. 

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z oceną 
materiału siewnego. -  Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu 
„Rozwój przedsiębiorczości- rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wparcie inwestycji 
w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskiej 
na lata 2014- 2020”. -  Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag

 Projekt  rozporządzenia  w  sprawie  realizacji  przez  Agencje  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 
Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka nadzwyczajnego polegającego na udzielenie 
pomocy  posiadaczom świń  utrzymujących  nie  więcej  niż  50  świń.  -   Zarząd zapoznał  się.  Nie  
wniesiono uwag

 Informacja na temat szkolenia dla doradców zainteresowanych zasadami przyznawania pomocy na 
operacje typu „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, 
którzy  trwale  przekazali  swoje  gospodarstwo innemu rolnikowi”  w dniu  22.09.2017 r.  -  Zarząd 
podjął uchwałę o oddelegowaniu na szkolenie Pana Piotra Miecznikowskiego - Przewodniczącego 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.
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 Warmińsko-Mazurski  Urząd  Wojewódzki-  do  wiadomości  pismo  w  sprawie  skargi  na  Koło 
łowieckie „ Żubr”. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Urząd Marszałkowski - Departament organizacyjny - ankieta oceniająca tegoroczną pracę Urzędu 
Marszałkowskiego. - Zarząd zapoznał się z ankietą.

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział wOlecku - uzupełnienie do wniosku o 
przyznanie  dofinansowania  organizacji  konferencji  „Ochrona  środowiska,  zdrowia  publicznego  i 
bezpieczeństwa  żywności:  oraz  konkursu  promującego  bezpieczeństwo  żywności  „  Od  pola  do 
stołu”. - Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizacje i przeznaczeniu na ten cel  
kwoty 1000 zł brutto.

 KOWR- pismo w sprawie zakończenia terminu umowy dzierżawy na działki 299, 300, 301 w gminie 
Kurzętnik.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  postanowiono  przekazać  je  do  rozpoznania  
pracownikowi biura W-MIR.

 Prezes  Stowarzyszenia  „Wspólne  miejsce  do  życia”  -  Pismo  podsumowujące  konferencję 
„Społeczność Warmii i Mazur w obliczu ferm wielkoprzemysłowych”, która odbyła się 19.06.2017 r. 
-  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wójt Gminy Lidzbark Warmiński- Podziękowanie za pomoc w organizacji Gminnych Dożynek w 
Łaniewie. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Rada  Powiatu  Bartoszyckiego  -  zaproszenie  na  obrady  XLI  zwyczajnej  sesji  Rady  Powiatu 
Bartoszyckiego,  która  odbędzie  się  w  dniu  27  września  2017  r.  -  Zarząd  podjął  uchwałę  
o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.

 Anna Zając-  Plezia-  podziękowanie  za współpracę  w związku z  zakończeniem pracy w ANR. - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Agencja Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa- informacja o możliwości składania wniosków 
na  operacje  typu;  „Inwestycje  w  gospodarstwach  położonych  na  obszarze  Natura  2000”  oraz 
„Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. -  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Dolnośląska Izba Rolnicza - zaproszenie na VI Dolnośląskie Dożynki Rolników w dniu 24.09.2017 r. 
w Zaciszu.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.

 Warmińsko-Mazurski związek Hodowców Koni w Olsztynie-  zaproszenie na Wystawę- Sprzedaż 
ogierów  ras  zimnokrwistych  w  dniu  26.09.2017  r.  w  Stadzie  Ogierów  w  Kętrzynie.  -  Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.

 Przewodniczący  Sejmiku  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  zaproszenie  na  XXX  sesje 
Sejmiku  w dniu  26 września  2017 r.  -  Podjęto  uchwałę o oddelegowaniu  Pana Jana Heichela-  
Prezesa W-MIR.

 Dziekan  i  Rada  Wydziału  Bioinżynierii  Zwierząt  -  zaproszenie  na  uroczystą  inaugurację  roku 
akademickiego 2017/2018, która odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku. - Zarząd oddelegował  
Panią Jolantę Mackiewicz- Dyrektor Biura W-MIR.

 Centrum Doradztwa  Rolniczego  w Brwinowie-  zaproszenie  na  XIV Rolniczy  Festiwal  Nauki  w 
dniach 5-6 października 2017 r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zaproszenie na konferencję „Substancje toksyczne w środowisku 
pszczół” w dniach 14-15 października 2017 r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował 
nikogo.

 Marszałek  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  zaproszenie  na  wojewódzkie  Obchody 
Światowego Dnia Turystyki w dniu 24.09.2017 r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem oddelegował  
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Panią  Urszule  Gajewska  -  Członka  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  elbląskim.  Podjęto  
stosowną uchwałę.

 Marszałek  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego-  zaproszenie  na  konferencje  „Turystyka  nas 
inspiruje, szlaki turystyczne szansa rozwoju turystyki  regionalnej” w dniu 12.10.2017 r. -  Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem oddelegował Panią Urszulę Gajewską - Członka Rady Powiatowej W-
MIR w powiecie elbląskim. Podjęto stosowną uchwałę.

 LGD  Kanał  Elbląski-  zaproszenie  na  III  debatę  i  warsztaty  z  cyklu  „Koncepcja  budowy  
i  upowszechniania  sieciowych  marek  turystycznych  krainy  kanału  elbląskiego  i  ich 
komercjalizowanie w dniu 29.09.2017 r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, podjął uchwałę o  
oddelegowaniu  Pana  Romana  Puchalskiego  -  Przewodniczącego  Rady  Powiatowej  W-MIR  
w powiecie elbląskim.

 Następnie Zarząd zapoznał się z licznymi zaproszeniami na dożynki gminne i powiatowe, w których z  
uwagi na inne wcześniej zaplanowane uroczystości nie mógł uczestniczyć:

- zaproszenie na Dożynki Gminy Ełk w dniu 10.09.2017 r. 
- zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 10.09.2017 r. 
- zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Budrach w dniu 10.09.2017 r. 
- zaproszenie na Dożynki Powiatowe w dniu 16.09.2017 r. w Zielonce Pasłęckiej 
- zaproszenie na Powiatowe - gminne Święto Plonów w dniu 17.09.2017 r. w Karolewie
- zaproszenie na uroczystości odpustowe w dniu 10.09.2017 r. 
- zaproszenie na Dożynki Powiatu Ostródzkiego w dniu 17 września 2017 r.

 Warszawska Izba Gospodarcza - Zaproszenie na Forum Rolnicze „AgroVin 2017” w dniach 11-14 
października, Winnica, Ukraina – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.

 Burmistrz  Gołdapi-  Podziękowanie  za  pomoc  w  organizacji  II  Dożynek  Gminnych.  -  Zarząd 
zapoznał się z podziękowaniem.

   Następnie Zarząd W-MIR omówił następujące sprawy: 
 Przyjęto  protokoły  z  posiedzeń Zarządu nr 11 z  dnia 01 sierpnia 2017 r.  oraz nr  12 z  dnia 29 

sierpnia 2017 r.
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  współpracy  z  telewizją  Polską  są  przy  produkcji  i  emisji  audycji  

telewizyjnej „Rolniczy Raport” na rok 2018 oraz pokrycia kosztów realizacji w kwocie 34998,91 zł.
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  za  udział  w  Dożynkach  Wojewódzkich  

w dniu 17.09.2017 r. w Olsztynku Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR, Panu Romualdowi  
Tańskiemu  -  Wiceprezesowi  W-MIR,  Markowi  Kuźniewskiemu  -  Członkowi  Zarządu  W-MIR,  
Starostom Dożynek - Panu Romanowi Puchalskiemu - Przewodniczącemu Rady Powiatowej WMIR  
w powiecie  elbląskim i  Pani  Bożennie Drózd -  Członkowi Rady Powiatowej  W-MIR w powiecie  
szczycieńskim oraz Pocztowi Sztandarowemu - Pani Agacie Tyc - Członkowi Rady Powiatowej W-
MIR w powiecie szczycieńskim  i Panu Mateuszowi Cyganowi - Członkowi Rady Powiatowej W-MIR 
w powiecie olsztyńskim.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży uczestnikom IX Pielgrzymki Izb Rolniczych na  
Jasną  Górę  -  Dożynki  Jasnogórskie  w  Częstochowie  w  dn.  2-3.09.2017  r.  Panu  Mirosławowi  
Kopańczyk, Pani Agacie Tyc i Panu Markowi Kuźniewkiemu do Olsztyna, Panu Witoldowi Socha 
i Panu Henrykowi Różyńskiemu do Lubawy i Pani Barbarze Kramkowskiej do Lidzbarka Welskiego.

 Podjęto  uchwałę w sprawie oddelegowania Pani  Zofii  Stankiewicz-  Członka Zarządu W-MIR do 
grupy  roboczej  do  opracowania,  monitorowania  i  ewaluacji  zadań  priorytetowych  programów 
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współpracy  Samorządu  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  z  organizacjami  pozarządowymi 
oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie oraz innych działań w zakresie zadań pożytku publicznego

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  do  miejsca  zbiórki  do  Idzbarka  dla  Pani  
Agnieszki Kobryń i dla Pani Zofii Stankiewicz do Spały  na Dożynki Prezydenckie w Spale

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa  
W-MIR za udział w spotkaniu zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków  
rozwoju  obszarów  wiejskich  do  2030  r.  w  woj.  warmińsko-mazurskim  w  dniu  13.09.2017  r.  
w Olsztynie

 Zarząd W-MIR podjął uchwałę o zamówieniu kalendarzy książkowych z logo W-MIR w ilości 250 szt.  
oraz kalendarzy wiszących z logo W-MIR w ilości 1000 sztuk.

 W  związku  z  realizacja  konferencji  „Kierunek-  rozwój”  Zarząd  W-MIR  podjął  decyzję  
o dofinansowaniu konferencji  w związku z większą liczbą zgłoszonych uczestniczek niż założono  
w projekcie, który pokryje koszty realizacji przedsięwzięcia.

 Podjęto  uchwałę  w sprawie  przyznania wyróżnienia  w kwocie  200 zł  Pani  Natalii  Machałek  za  
udział w konkursie „ Rolniczki motorem innowacji w Polsce”

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  procedur  wydawania  opinii  przez  izbę  rolniczą  w  postępowaniu  
egzekucyjnym na wnioski komorników, upoważniono Zarząd W-MIR do podpisywania wydawanej  
opinii.

 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim
 sfinansowania organizacji wyjazdu na Agro Show 2017 w Bednarach
 oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR  

w  powiecie  nidzickim  na  szkoleni  dla  doradców  zainteresowanych  zasadami  przyznawania 
pomocy na operacje typu „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych  
gospodarstw,  którzy  trwale  przekazali  swoje  gospodarstwo  innemu  rolnikowi”  w  dniu 
22.09.2017 r. w Warszawie

 w  sprawie  współpracy  z  telewizją  Polską  są  przy  produkcji  i  emisji  audycji  telewizyjnej  
„Rolniczy Raport” na rok 2018 oraz pokrycia kosztów realizacji w kwocie 34998,91 zł.

 zwrotu kosztów podróży za udział w Dożynkach Wojewódzkich w dniu 17.09.2017 r. w Olsztynku  
Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR, Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-
MIR,  Markowi  Kuźniewskiemu  -  Członkowi  Zarządu  W-MIR,  Starostom  Dożynek  -  Panu  
Romanowi Puchalskiemu - Przewodniczącemu Rady Powiatowej WMIR w powiecie elbląskim i  
Pani  Bożennie  Drózd  -  Członkowi  Rady  Powiatowej  W-MIR w powiecie  szczycieńskim  oraz  
Pocztowi Sztandarowemu - Pani Agacie Tyc - Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  
szczycieńskim  i Panu Mateuszowi Cyganowi - Członkowi Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  
olsztyńskim.

  zwrotu kosztów podróży  przedstawicielom W_MIR na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy 
 oddelegowania  Pani  Zofii  Stankiewicz  -  Członka  Zarządu  W-MIR  do  grupy  roboczej  do  

opracowania,  monitorowania  i  ewaluacji  zadań  priorytetowych  programów  współpracy 
Samorządu  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i o wolontariacie oraz innych działań w zakresie zadań pożytku publicznego
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 zwrotu  kosztów podróży  przedstawicielom  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  na  Dożynki 
Prezydenckie

 zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Romualdowi  Tańskiemu-  Wiceprezesowi  W-MIR  za  udział  w  
spotkaniu Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów  
wiejskich do 2030 r. w woj. warmińsko-mazurskim w dniu 13.09.2017 r. w Olsztynie

 zamówienia kalendarzy książkowych z logo W-MIR w ilości 250 szt. oraz kalendarzy wiszących z 
logo W-MIR

 przyznania wyróżnienia w kwocie 200 zł Pani Natalii Machałek za udział w konkursie „Rolniczki  
motorem innowacji w Polsce”

 procedur  wydawania  opinii  przez  izbę  rolniczą  w  postępowaniu  egzekucyjnym  na  wnioski  
komorników, upoważniono Zarząd W-MIR do podpisywania wydawanej opinii.

 współorganizacji  konferencji  „Ochrona  środowiska,  zdrowia  publicznego  i  bezpieczeństwa 
żywności:  oraz  konkursu  promującego  bezpieczeństwo  żywności  „Od  pola  do  stołu”  
i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł brutto.

 oddelegowania  Pana  Marka  Kuźniewskiego  -  Członka  Zarządu  W-MIR  na  obrady  XLI  
zwyczajnej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, która odbędzie się w dniu 27 września 2017 r.

 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na XXX sesje Sejmiku w dniu 26 września  
2017 r

 oddelegowania  Pani  Urszuli  Gajewskiej  -  Członka  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
elbląskim na wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w dniu 24.09.2017 r.

 oddelegowania  Pani  Urszuli  Gajewskiej  -  Członka  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
elbląskim na konferencję „Turystyka nas inspiruje, szlaki turystyczne szansą rozwoju turystyki  
regionalnej” w dniu 12.10.2017 r. 

 oddelegowania  Pana  Romana  Puchalskiego  -  Przewodniczącego  Rady  Powiatowej  W-MIR  
w  powiecie  elbląskim  na  III  debatę  i  warsztaty  z  cyklu  „Koncepcja  budowy  
i  upowszechniania  sieciowych  marek  turystycznych  krainy  kanału  elbląskiego  i  ich 
komercjalizowanie” w dniu 29.09.2017 r.

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim

  Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                    Protokołowała:           

          Izby Rolniczej                              Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
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