
Protokół nr 15/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji
z dnia  21 października 2016 roku

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes W-
MIR, Zofia Stankiewicz - Członek Zarządu W-MIR,  oraz Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta 
Mackiewicz  –  Z-  ca  Dyrektora  biura.  W posiedzeniu  Zarządu  uczestniczyli  także  zaproszeni  goście  : 
przedstawiciele  Expo Mazury.  S.A, Przedstawiciele  Związków Hodowlanych Zwierząt,  przedstawiciele 
Urzędu  Marszałkowskiego  oraz  Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego  według 
sporządzonej listy obecności.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000 i 
trwało do godz. 1530 . 
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:

1.Spotkanie w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
2.Wnioski Rad Powiatowych i Komisji
2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
3. Sprawy bieżące

Ad.1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd spotkał się z zaproszonymi gośćmi w celu omówienia 
organizacji  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy Zwierząt  Hodowlanych  w dniach  11-12.02.2017 r.  w 
Ostródzie. Pan Jan Heichel poprosił o zabranie głosu Pana Mariusza Dziubę prezesa Expo Mazury. Pan 
Mariusz  Dziuba  wyraził  chęć  współpracy  przy  organizacji  kolejnej  edycji  Wystawy  Zwierząt 
Hodowlanych. Dodał, że tegoroczna edycja była bardzo udana i odbiła się szerokich echem w innych 
województwach.  Następnie  przedstawiciele  Związków  Hodowców  wyrazili  swoje  zdanie  co  do 
organizowanej wystawy. Pani Bożena Burakowska poinformowała, ze w roku przyszłym Polsus nie 
będzie wystawiał trzody ze względu na Afrykański Pomór Świń. Nie mniej jednak Polsus włączy się 
we współorganizację wystawy w formie przygotowania stoiska i projekcji filmów tematycznych. Pan 
Wojciech  Jończyk  z  Warmińsko-Mazurskiego  Związku  Hodowców  Bydła  Mlecznego  dodał,  że 
organizacja  wystawy  idzie  w  dobrym  kierunku.  Hodowcy,  uczestnicy  poprzedniej  wystawy  byli 
zadowoleni. Należy jednak poprawić drobne mankamenty. Wyścielenie ringu powinno być trocinami 
nie piaskiem. Dodał także, że takie działanie może przyczynić się do organizacji wystawy krajowej. 
Pan Zdzisław Szewczak dodał,  że Związek chciałby zwiększyć  ilość kojców o 10 oraz należałoby 
poprawić oświetlenie ringu. Dodał także, że mają zaplanowany panel wykładów dot. genomowej oceny 
bydła mlecznego, żywienia bydła mlecznego i chorób była mlecznego. Pan Mariusz Dziuba dodał, ze 
Expo Arena chce zaprosić cały pion weterynaryjny.  Pan Henryk Kuhn ze związku Hodowców Koni 
zaapelował także o inny rodzaj podłoża, dodał, że należałoby zrobić dwie bramki jedna do wejścia 
drugą do wyjścia z ringu oraz zaproponował uatrakcyjnienie imprezy bryczką konną. Pani Irena Żelanis 
dodała, ze związek Hodowców Owiec i Kóz chciałby zwiększyć ilość pokazowych zwierząt i zwróciła 
się z prośbą o wsparcie oraz ufundowanie nagród dla dodatkowych hodowców. Pan Ryszard Cecot
z Urzędu Marszałkowskiego powiedział, że samorząd województwa wspiera imprezę, ale możliwość 
aplikowania  z  KSOW  będzie  dopiero  p  o  ogłoszeniu  decyzji  o  podziale  środków,  a  będzie  to 
najprawdopodobniej  dopiero  około  15  grudnia.  Prawdopodobnie  będzie  możliwość  uzyskania 
pucharów z Urzędu Marszałkowskiego. Podczas spotkania dyskutowano także nad znakiem graficznym 
imprezy. Pani Małgorzata Micińska Wąsik z W-MODR zadeklarowała,  że ośrodek również włączy się 
w organizację imprezy i podobnie jak w roku bieżącym zajmie się drukiem katalogu wystawowego. 



Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR poinformował Związki, że  podobnie jak w roku bieżącym będzie 
wnioskował o wręczenie odznak Zasłużony dla rolnictwa, w związku z czym poprosił o przygotowanie 
stosownych wniosków przez poszczególne Związki.

Ad  2  Po  zakończeniu  spotkania  Zarząd  przeszedł  do  realizacji  kolejnych  punktów  porządku  obrad. 
Zapoznano się z wnioskami napływającymi z Rad Powiatowych

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim -  Rada Powiatowa W-MIR w powiecie 
szczycieńskim  wnioskuje  o  przeznaczenia  kwoty  w  wysokości  do  350  zł  pozostających  
w dyspozycji rady na poczet najmu sali na posiedzenie rady powiatowej, która odbędzie się w dniu 
18 października 2016 r. w Szczytnie. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będą
cych w Dyspozycji Rady powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim - Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzic
kim wnioskuje o przeznaczenia kwoty w wysokości do 300 zł pozostających w dyspozycji rady na 
poczet najmu sali na zebranie rolników i instytucji,   które odbędzie się w dniu 21 października 
2016 r. w Nidzicy. -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji  
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim

  Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o wystosowanie pisma do Minister
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwiększenia dofinansowania do składek na ubezpiecze
nia upraw rolnych.  -  Zarząd W-MIR poinformował, że pismo w sprawie zwiększenia dofinansowa
nia zostało wysłane do KRIR w październiku br. 

 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim zwraca się z prośbą o dofinansowanie szóstego 
posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR. - Zarząd poinformował, że rada może zorganizować szóste 
posiedzenie- jeśli rada posiada środki niewykorzystane na organizację pięciu wcześniejszych posie
dzeń rady.

 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie ostródzkim zwraca się z prośbą do Zarządu  W-MIR o 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1500 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 
Powiatowej na pokrycia kosztów organizacji dożynek Powiatowych, które odbyły się w Ostródzie 
w dniu 11 września 2016r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dys
pozycji Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim wnioskuje 
do Zarządu W-MIR o przyznanie kwoty do  200,00 zł  z przeznaczeniem na wynajem sali w celu 
przeprowadzenia posiedzenia Rady w Górowie Iławeckim w dniu 26 października 2016 roku. - Za
rząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków będących w dyspozycji rady powiatowej W-MIR 
w powiecie bartoszyckim.

 Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  oleckim zwraca  się 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydatkowanie kwoty nie przekraczającej  500 zł (pięćset  zł 
00/100) będących w dyspozycji Rady oraz 1000 (tysiąc zł) będących w dyspozycji Zarządu na  or
ganizację Dożynek Rolniczych w powiecie oleckim w dniu 23 października 2016.- Zarząd podjął  
uchwałę o rozdysponowaniu środków rady powiatowej oraz poinformował,z ę uchwała lipcowa Za
rząd przeznaczył po 1000 zł na organizację Dożynek w każdym powiecie.

Ad 3 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych 
 Zawiadomienie o posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 25 listopada 2016 r. - Zarząd 

zapoznał się z informacją.
 Stanowisko, które zostało przyjęte podczas V Posiedzenia KRIR w dniu 3 października br. - Zarząd 

zapoznał się, postanowiono stanowisko przesłać do wiadomości wraz z protokołem.



 Odpowiedź KRIR na wniosek NIK w sprawie uboju na własny użytek wyłącznie w zakładach pod 
nadzorem Inspekcji. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo  dot.  uwzględnienia  wymarznięć  w  systemie  wsparcia  dla  poszkodowanych  przez  grad, 
huragan itp.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo w sprawie dopłat do kukurydzy.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo dot. środków na ubezpieczenia upraw i zwierząt- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Uwagi zgłoszone do projektu "Strategii  na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".- Zarząd zapoznał  

się z pismem.
 Wystąpienia  Zarządu  Krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  do  Ministra  Środowiska  (do  wiadomości 

Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi) w sprawie szkód wyrządzanych  przez wilki  i  bobry wraz  
z poparciem Ministra Rolnictwa.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Prośba  o  udostępnienie  adresów  domowych  członków  Zarządu  Wojewódzkiej  Izby  Rolniczej  
w związku  z  rozpoczęciem współpracy  pomiędzy Krajową Radą Izb  Rolniczych  a  Programem 
Rabat Rolniczy. - Zarząd zapoznał się z pismem. Postanowiono przekazać adresy Zarządu W-MIR.

 Projekt  rozporządzenia  w  sprawie  wysokości  dopłat  do  składek  z  tytułu  ubezpieczenia  upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie  maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r. -- Zarząd zapoznał się z projektem.

 Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników  tzw RHD. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt  ustawy  o  zmianie  -  Prawo  o  ruchu  drogowym  oraz  niektórych  innych  ustaw  wraz  
z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji i złącznikami - Zarząd zapoznał się z projektem.

Ad 4. W dalszej części omówiono sprawy bieżące.
 Przyjęto protokół nr 14 z dnia 05.10.2016 r.
 Omówiono  organizację  posiedzenia  Zarządu  z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych,  które 

odbędzie  się  08.11.2016  r.,  ustalono  tematy  posiedzenia.  Następnie  ustalono  datę   Walnego  
Zgromadzenia W-MIR na dzień 19.12.2016 r.

 Omówiono  organizację  wystawy  zdjęć  wyróżnionych  w   konkursie  fotograficznym  Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej  „Cztery  pory  roku  w  rolnictwie  Warmii  i  Mazur.  W  skład  komisji  
konkursowej, której posiedzenie odbędzie się 27.10.2016 r. oddelegowano Panią Zofię Stankiewicz-  
Członka Zarządu W-MIR i Panią Agnieszkę Kobryń - Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR 
w  powiecie  bartoszyckim.  Postanowiono,  że  wręczenie  nagród  w  konkursie  odbędzie  się  8  
listopada. Na organizację wystawy przeznaczono kwotę 5000 zł brutto. Podjęto stosowną uchwałę.

 Podjęto uchwałę o przyznaniu nagród  w roku 2017 za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół 
rolniczych w Dobrocinie i Karolewie, wywodzącym się z rodzin rolniczych. Przeznaczono na ten cel 
kwotę 4000 zł brutto.  

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w komisjach ds.  
oszacowania  szkód  w  gospodarstwach  rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Pawłowi Jaskólowskiemu za udział w 
spotkaniu w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Olsztynie w dniu  
21.10.2016 r.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotów kosztu podróży Panu Janowi Heichelowi- prezesowi W-MIR 
na Rozprawę Sądową dotyczącą wniosku Pana Stanisława Kruka o zawezwanie do próby ugodowej  
z W-MIR w dniu 12.10.2016 w Olsztynie



 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 382/2016 w sprawie oddelegowania Pana Jana 
Heichela-  Prezesa  W-MIR  na  posiedzenie  Komisji  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  Rolnictwa,  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 13.10.2016 r. w związku ze zmianą miejsca z  
Mrągowa na Olsztyn

 ARiMR - pismo w sprawie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców 
i  warzyw  na  sfinansowanie  nieuregulowanych  należności  budżetowych  o  charakterze 
publicznoprawnym.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wojewoda  Warmińsko-Mazurski  -  pismo  do  gmin  z  dnia  6.10.2016  r  w  sprawie  pomocy  dla 
rolników  poszkodowanych  przez  zjawiska  o  charakterze  klęskowym.  - Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

 Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Olecku  -  informacja  Głównego  Lekarza  Weterynarii  
o stwierdzeniu 114 przypadku ASF u dzików. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Urząd  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów.  -  Odpowiedź  na  pismo  l.dz.2412/08/2016-RR  
z prośbą o wyjaśnienie  kwestii  dot.  zatrudnienia  przez rolnika osoby bezrobotnej  z refundacją- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie - pismo dotyczące inwentaryzacji pogłowia 
dzików w województwie warmińsko-mazurskim realizowanej przez RDLP w Olsztynie w terminie 
21-22.10.2016  r.- Zarząd  zapoznał  się  z  pismem.  Postanowiono,  że  przedstawicielom  W-MIR  
biorącym udział w inwentaryzacji  zostaną przyznane koszty  uczestnictwa w inwentaryzacji,   po 
zebraniu informacji o udziale 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - pismo dotyczące inwentaryzacji pogłowia 
dzików  w  województwie  warmińsko-mazurskim  realizowanej  przez  RDLP  w  Olsztynie  
i Białymstoku.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Rolnicy z powiatu Nidzickiego -  do wiadomości:  z prośbą o opinię  pismo rolników z powiatu 
nidzickiego  do  ANR OT w Olsztynie  z  prośbą  o  umorzenie  czynszu  dzierżawy,  w  związku  
z  szeregiem  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych.  -  pismo  pozostawił  Pan  Zbigniew 
Reszka.- Zarząd zapoznał  się  z  pismem.  Prezes  wyjaśnił,  ze  każdy  rolnik  powinien  w sprawie  
wystąpić indywidualnie.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Tynwałdzie - Pismo z prośba o dofinansowanie gminnego jubileuszu 
150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w dniu 28.10.2016 r. w Rudzienicach. - Zarząd podjął uchwałę 
o współorganizacji 150 lecia i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł oraz o oddelegowaniu na  
jubileusz Pana Jana Heichela – prezesa W-MIR i zakupie pamiątkowych statuetek do kwoty 200 zł.

 Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - materiały z Dni Kukurydzy - Skrzelew 2016 - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Zespół  Szkół  Licealnych  i  Zawodowych  -  Podziękowanie  za  wsparcie  finansowe  Jubileuszu  
70-lecia Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Starostwo  Powiatowe  w Elblągu  -  Podziękowanie  za  wsparcie  Dożynek  Powiatu  Elbląskiego  
w dniu 24.09.2016 w Godkowie. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  konferencję 
"Produkować - z troską o ziemię.  Żywić - z troską o konsumenta" w dniach 13-14.10.2016 r.  
w Miłomłynie- Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  panu  Antoniemu  Niklowi  za  udział  w  
uroczystościach  Dnia Edukacji Narodowej oraz Biegu Myśliwskim Św. Huberta w dniu 14.10.2016 
r. w Dobrym Mieście.

 PSL - Zaproszenie na V Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL w dniu 16.10.2016 r. godz. 11:00  
w Olsztynie  - Zarząd zapoznał się, nikt nie uczestniczył.



 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  konferencję 
"Agroturystyka - synergia komfortu i doznań kulinarnych. Warunki wytwarzania, przetwarzania  
i sprzedaży żywności w gospodarstwie agroturystycznym"  w dniu 24.10.2016 r. - Zarząd zapoznał  
podjęto uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR.

 Dolnośląska  Izba  Rolnicza  -  Zaproszenie  na  jubileusz  XX-lecia  Dolnośląskiej  Izby  Rolniczej  
w  dniu  25.10.2016  r.  godz.  11:00  w  Trzebnicy.  -  Podjęto  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana 
Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR. Postanowiono przygotować pamiątkową statuetkę i list  
gratulacyjny.

 Sejmik  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  XXI  Sesję  Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25.10.2016 r. godz. 11:00 w Olsztynie. - Podjęto  
uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.

 Urząd Gminy Iława - Zaproszenie na spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Iława z okazji 
150-lecia  KGW  na  Ziemiach  polskich  w  dniu  28.10.2016.  godz.14:00  w  Rudzienicach.-  Na 
spotkanie został oddelegowany Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR.

 Centrum  Doradztwa  Rolniczego  w  Brwinowie  -  Zaproszenie  na  szkolenie  „Możliwości 
pozyskiwania  środków  finansowych  na  działalność  prowadzoną  przez  niezarejestrowane 
organizacje" w dniach 03-04.11.2016 r.  w Krakowie.  -  Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano 
nikogo.

 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - zaproszenie dla Pana Jana Heichela i Pani 
Zofii  Stankiewicz  na  III  Festiwal  Piosenki  Patriotycznej  w  Łąkorzu  w  dniu  05.11.2016  r. 
godz.11:00 Łąkorz.- Zarząd zapoznał się, nie oddelegowano nikogo.

 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - Zaproszenie na III Forum Sektora Wołowiny 
w dniach 25 - 26 listopada 2016 r. na terenie PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie podczas 
Międzynarodowych  Targów  Maszyn  i  Urządzeń  dla  Rolnictwa  oraz  Produktów  Rolno-
Spożywczych „Centralne Targi Rolnicze 2016".- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Polskie  Radio  Olsztyn-  lista  tematów  audycji  w  listopadzie  z  prośbą  o  pomoc  w  doborze 
rozmówców.- Zarząd zapoznał się, prezes postanowił zaproponować rozmówców do kilku tematów 
z listy.

 Rada Powiatowa W-MIR w Olecku i  W-M Związek Hodowców Bydło  -  zaproszenie  na mszę 
dziękczynną  za  plony  23.10.2016  r.- Zarząd  Podjął  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pani  Zofii  
Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

 W-MODR-  zaproszenie  do  współorganizacji  konferencji  „  Nowoczesne  technologie  produkcji 
trzody  chlewnej.  Afrykański  pomór  świń-  realne  zagrożenie”.-  Zarząd  podjął  uchwałę  
o współorganizacji konferencji i przeznaczeniu na ten cel kwoty 1000 zł brutto.

 Postanowiono przygotować wystąpienie  w sprawie ustawy  „Prawo łowieckie”.  Zarząd W-MIR 
proponuje,  aby  szacowanie  szkód  wykonywali  pracownicy  ośrodków  doradztwa  rolniczego  w 
ramach  umów  zlecenie,   po  uprzednim  przeszkoleniu  i  wyposażeniu  w  odpowiednie  do  tego 
instrumenty.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawie:

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim



 organizacji wystawy zdjęć wyróżnionych w  konkursie fotograficznym Warmińsko-Mazurskiej Izby  
Rolniczej „Cztery pory roku w rolnictwie Warmii i Mazur, która odbędzie się 8 listopada 2016 Na 
organizację wystawy przeznaczono kwotę 5000 zł brutto. 

 przyznania  nagród   w  roku  2017  za  najlepsze  wyniki  w  nauce  uczniom  szkół  rolniczych  w  
Dobrocinie i Karolewie. Przeznaczono na ten cel kwotę 4000 zł brutto.  

 zwrotu  kosztów  uczestnictwa  przedstawicieli  W-MIR  w  komisjach  ds.  oszacowania  szkód  w  
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi  
zjawiskami atmosferycznymi.

 zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Pawłowi  Jaskółowskiemu  za  udział  w  spotkaniu  w  sprawie  
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Olsztynie w dniu 21.10.2016 r.

 zwrotu  kosztu  podróży  Panu  Janowi  Heichelowi-  prezesowi  W-MIR  na  Rozprawę  Sądową 
dotyczącą wniosku Pana Stanisława Kruka o zawezwanie do próby ugodowej z W-MIR w dniu 
12.10.2016 w Olsztynie

 zmiany uchwały nr 382/2016 w sprawie oddelegowania Panu Jana Heichela- prezesa W-MIR na 
posiedzenie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w dniu 13.10.2016 r. w związku ze zmianą miejsca z Mrągowa na Olsztyn

 współorganizacji  150-lecia  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  dniu  28.10.2016  r.  w  Rudzienicach  i  
przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł oraz o oddelegowaniu na jubileusz Pana Jana Heichela –  
prezesa W-MIR i zakupie pamiątkowych statuetek do kwoty 200 zł.

 zwrotu  kosztów podróży panu Antoniemu Niklowi  za udział  w uroczystościach   Dnia  Edukacji  
Narodowej oraz Biegu Myśliwskim Św. Huberta w dniu 14.10.2016 r. w Dobrym Mieście.

  oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na konferencję "Agroturystyka -  
synergia  komfortu  i  doznań  kulinarnych.  Warunki  wytwarzania,  przetwarzania  
i sprzedaży żywności w gospodarstwie agroturystycznym"  w dniu 24.10.2016 r.

 oddelegowania  Pana  Romualda  Tańskiego-  Wiceprezesa  W-MIR  na  jubileusz  XX-lecia  
Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 25.10.2016 r. godz. 11:00 w Trzebnicy

 oddelegowania  Pana  Jana  Heichela  -  Prezesa  W-MIR  na  XXI  Sesję  Sejmiku  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 25.10.2016 r. godz. 11:00 w Olsztynie.

 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR. na mszę dziękczynną za plony  
23.10.2016 r do Wieliczek.

  współorganizacji  konferencji  „Nowoczesne  technologie  produkcji  trzody  chlewnej.  Afrykański  
pomór świń- realne zagrożenie”, w dniu 10 listopada w Lubawie i przeznaczeniu na ten cel kwoty  
1000 zł brutto.

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Protokołowała:
 Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka


