
Protokół nr 16/2015
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 17 sierpnia 2015 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, Jacek Kuczajowski – Dyrektor biura, Jolanta Mackiewicz – Z-ca 
Dyrektora biura.

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu 
rozpoczęło się o godz. 1030 i trwało do godz. 1500. Zebranym przedstawiono informację dot. 
złożenia  dwóch propozycji  realizacji  działań w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata  2014 – 2015. Zarząd wyraził  zgodę na złożenie  dokumentów, 
upoważnił pana Jana Heichel – Prezes W-MIR oraz pana Jacka Kuczajowskiego – Dyrektora 
Biura  do  podpisania  dokumentów.  Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  złożenia  propozycji 
realizacji operacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2015.

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Wystawa  Zwierząt  Hodowlanych  w dniach  5  -  6  września  2015 r.  -  ustalenie  sposobu 

nagradzania hodowców oraz ustalenie terminu spotkania z hodowcami
2. Wnioski Rad Powiatowych
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Ad.  1.  Wystawa Zwierząt  Hodowlanych  w dniach  5  -  6  września  2015  r.  -  ustalenie 
sposobu nagradzania hodowców oraz ustalenie terminu spotkania z hodowcami
Pan Jacek Kuczajowski - Dyrektor Biura przedstawił sposób nagradzania hodowców podczas  
Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 05 – 06.09.2015 r. w Olsztynie.  
Ponadto,  Zarząd postanowił  zaprosić  na  kolejne  posiedzenie  (w  dniu  28.08.2015  r.)  pana  
Pawła  Jaskółowskiego  –  Expo  Arena  S.A.  w  Ostródzie,  pana  Jarosława  Sarnowskiego  – 
Dyrektora Departamentu  Rozwoju Obszarów Wiejskich  i  Rolnictwa,  oraz wszystkie  związki  
hodowców, celem omówienia organizacji wystawy hodowlanej w lutym 2016 r. w Ostródzie. 

Ad. 2. Wnioski Rad Powiatowych
W związku z napływającymi wnioskami Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej  dotyczącymi  przekazania  środków  finansowych  na  organizację  dożynek  w 
poszczególnych powiatach i  gminach województwa, Zarząd Izby podjął  uchwałę w sprawie 
współorganizacji dożynek (gminnych lub powiatowych) do kwoty 1000 zł w każdym powiecie,  
w  roku  2015.  Środki  będą  przekazywane  na  wniosek  poszczególnych  rad  powiatowych.  
Informacja została przekazana wszystkim Przewodniczącym Rad Powiatowych W-MIR.

Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami Rad Powiatowych: 
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim składa 
następujące wnioski:
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1. W wyniku pisma otrzymanego od Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z dnia 17 
lipca 2015 roku nr OLSGZ.4240.674.14449/2015/IS (pismo otrzymano dnia 28.07.2015 r.  
L.dz. 1202/07/2015-ANR)  w sprawie zamiaru sprzedaży z obciążeniem umowy dzierżawy 
nieruchomości rolnej niezabudowanej o ogólnej powierzchni 491,5498 ha Rada wnioskuje 
aby każdorazowo w takich przypadkach Agencja informowała Izbę Rolniczą o:
- długości trwania umowy dzierżawy licząc od dnia wystąpienia Agencji z pismem,
- podania wielkości czynszu dzierżawnego, jakim jest obciążona umowa dzierżawy,
- cena 1 ha gruntów, po jakiej Agencja zamierza sprzedać nieruchomość.
Znajomość powyższych danych jest niezbędna dla rolników w celu podjęcia właściwych i 
odpowiedzialnych decyzji o nabyciu części takich gruntów na powiększania gospodarstw 
lub utworzenia nowych a dla Rady W-MIR znacznie ułatwi obiektywne wystawienie opinii 
dotyczące przekształceń własnościowych takich gruntów.
Jak poinformował członek Rady Pan Marek Łapin Spółka Agro Skandawa na jednym ze 
spotkań  w  siedzibie  ANR  w  Korszach  złożyła  obietnice  wyłączenia  30  %  gruntów  
z dzierżawionych pod potrzeby okolicznych rolników.

Zarząd W-MIR, po zapoznaniu się z opinią rolników i członków Rady Powiatowej W-MIR w 
powiecie  kętrzyńskim,  negatywnie  zaopiniował  zamiar  sprzedaży  części  nieruchomości 
zabudowanej z byłego Kombinatu Rolnego Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej  
w  Skandawie  wchodzącej  obecnie  w  skład  dzierżawionego  Gospodarstwa  Skandawa  
obejmującej  nieruchomość zabudowaną o nazwie Ferma Bydła w Arklitach.  Zarząd wniósł  
również o nie sprzedawanie gruntów Gospodarstwa Skandawa wchodzących w skład Zasobu 
Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa  do  czasu  upływu  terminu  umów  na  dzierżawę  
przedmiotowych nieruchomości rolnych. Pismo w tej sprawie zostało wystosowane do ANR OT 
w Olsztynie.

2. Wnioskujemy o wysłanie delegacji składającej się z przedstawicieli W-MIR, aby przyjrzeć 
się skupowi zbóż w porcie,  ponieważ mamy wielkie  obawy i  sygnały,  że transporty ze 
zbożem  są  przetrzymywane  w  kolejkach  przez  wiele  dni  w  tragicznych  warunkach 
sanitarnych. -  Po zapoznaniu się z ww. sprawą Zarząd postanowił wystosować pismo do  
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie pobierania i badania prób.

3. Wnioskujemy o dofinansowanie przez Zarząd w wysokości  1000,00 zł nagrody dla grupy 
uczestników w zajęciu pierwszego miejsca w konkursie na najładniejszy wieniec podczas 
powiatowych uroczystości dożynkowych na terenie powiatu kętrzyńskiego. –  Ww. koszty  
zostaną  pokryte  w  ramach  uchwały  Zarządu  w  sprawie  współorganizacji  dożynek  w 
powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku. 

- Przewodnicząca Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim:
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
konkursów  na  wieniec  publiczności  organizowanych  w  gminach  powiatu  bartoszyckiego 
podczas dożynek gminnych w 2015 roku w gminie:
- Bisztynek
- Sępopol
- Górowo Iławeckie
- Bartoszyce
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w kwocie  1 200,-  zł (tj.  300 zł  x  4  gminy) na  rzecz  grupy wieńcowej,  a  pozostałe  koszty 
konkursu,  tj.  nagroda  dla  wylosowanej  osoby  biorącej  udział  w  głosowaniu  
w kwocie 400 zł  (100 zł x 4 gminy)  zostanie uzupełniona z puli środków przeznaczonych na 
statutową działalność Rady Powiatowej W-MIR w Powiecie Bartoszyce.
- Zgodnie z uchwałą Zarządu w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa 
warmińsko-mazurskiego  w  2015  roku.,  koszty  konkursów  na  wieniec  publiczności  
organizowanych w gminach powiatu bartoszyckiego podczas dożynek gminnych w 2015 roku w 
gminach: Bisztynek (250 zł), Sępopol (250 zł), Górowo Iławeckie (250 zł), Bartoszyce (250 zł)  
zostaną  pokryte  w  ramach  ww.  uchwały.  Ponadto,  Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  
rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim w kwocie 400 zł.

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim: 
Wnioskuje  do  Zarządu  W-MIR  o  podjęcie  działań  (przez  kierowanie  wniosku  do  KRIR  
i Ministerstwa Rolnictwa) w celu zmiany zapisów jednego z kryteriów przy składaniu wniosku 
o  przyznanie  wsparcia  w  ramach  pod  działania:  „Pomoc  w  rozpoczęciu  działalności 
gospodarczej  na rzecz  młodych  rolników’’  tj.  „Premie  dla  młodych  rolników” dotyczącego 
„rozpoczęcia  urządzania  gospodarstwa  lecz  nie  wcześniej  niż  12  miesięcy  przed  dniem 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy”. 
Uzasadnienie: Zmiana  zapisu  pozwoli  młodym  rolnikom,  którzy  z  różnych  przyczyn  nie 
otrzymają  decyzji  pozytywnej  o  przyznaniu  premii  na  ponowne  złożenie  wniosku  przy 
kolejnym naborze bez obawy wykluczenia. 

- Zarząd skierował uwagi do Krajowej Rady Izb Rolniczych, która wystąpiła w tej sprawie do  
Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.  Zmiana została uwzględniona;  obecnie  projekt  jest  
konsultowany.

- Wnioski do zarządu wypracowane podczas posiedzenia PR w-MIR w powiecie 
gołdapskim w dniu 22 lipca 2015
1. Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca 

się  wnioskiem  do  Zarządu  W-MIR  o  przeznaczenie  kwoty  1000  złotych  będących  w 
dyspozycji  Zarządu  na  współorganizację  dożynek  powiatowych,  które  odbędą  się  w 
Baniach Mazurskich w dniu 06 września 2015. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup 
nagród  laureatom  konkursów  organizowanych  podczas  dożynek.  - Ww.  koszty  zostaną 
pokryte  w ramach uchwały  Zarządu w sprawie  współorganizacji  dożynek  w powiatach 
województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.. 

2. W związku z tym, że Pani Anna Falińska nie została wybrana do struktur powiatowych 
Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  decyzją  Rady  Powiatowej  W-MIR,  wnioskuję  
o odwołanie Jej z funkcji członka Powiatowej Rady Rynku Pracy, jednocześnie  Powiatowa 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zgłasza kandydaturę Pana 
Mariusza Naszkiewicza do składu ww. rady. 
Kandydat jest osobą znaną i szanowaną przez społeczność lokalną. Porusza tematy istotne 
dla wsi, współpracuje z ludźmi zasłużonymi dla powiatu gołdapskiego, służy swoją wiedzą 
i zdobytymi doświadczeniami zawsze godnie reprezentuje oraz konsekwentnie występuje  
w interesach rolników powiatu. Dotychczasowa działalność kandydata zasługuje na jego 
zgłoszenie.  
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-  Po  zapoznaniu  się  z  wnioskiem,  Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  
601/2015 Zarządu W-MIR w sprawie oddelegowania przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej  
Izby Rolniczej do prac w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Gołdapi (zarekomendowano pana 
Mariusza Naszkiewicza – Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim).

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego:
1. Zwracamy się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania 

kwoty 600 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup pucharów  
i  nagród  dla  wyróżnionych  rolników,  które  będą  wręczone  w  czasie  dożynek  powiatu 
elbląskiego w Gronowie Elbląskim w dniu 19 września 2015 roku. 

2. Zwracamy się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania 
kwoty 250 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup nagród dla 
uczestników konkursów w ramach imprezy kulturalnej ,,Retro Żniwa na Żuławach” w dniu 
25 lipca 2015 r.

3. Zwracamy się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania 
kwoty 250 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup nagród dla 
uczestników Staropolskiego  Przeglądu Piosenki Biesiadnej z powiatu elbląskiego na XXI 
Jesiennych Targach Ogrodniczo – Nasiennych w Starym Polu w dniu 12-13 września 2015 
r. 

- W sprawie wniosków 1, 2 i 3 Zarząd W-MIR podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania  
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.

4. Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do 
Zarządu  W-MIR  o  przyznanie  środków  przeznaczonych  na  działalność  statutową  Izby 
Rolniczej, kwoty 250 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach imprezy 
kulturalnej ,,Retro Żniwa na Żuławach” w dniu 25 lipca 2015r. – Zarząd podjął uchwałę w 
sprawie współorganizacji „Retro Żniw na Żuławach”.

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim:
1. W nawiązaniu do spotkania nt. „Szkody łowieckie w aspekcie prawnym i praktycznym”, 

które  odbyło  się  w  dniu  27  lipca  2015  r.  w  Mszanowie,  Rada  Powiatowa  W-MIR  
w Powiecie Nowomiejskim wypracowała następujące wnioski:

 Samorząd  rolniczy  powiatu  nowomiejskiego  wnioskuje  do  Zarządu  W-MIR  o  pilne 
zorganizowanie spotkania z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i przedstawicielami IUNG 
w Puławach w kwestii analizy raportów monitoringu suszy i braku uwzględnienia klęski 
suszy  na  terenie  gmin  Grodziczno,  Nowe  Miasto  Lubawskie,  Rybno.  –  Zarząd 
poinformował,  iż  w  sprawie  zorganizowania  spotkania  został  wystosowany  wniosek 
Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 Wniosek  o  stworzenie  stacji  meteorologicznych  w  powiecie  nowomiejskim.  -  Zarząd 
poinformował, że stacja meteorologiczna w powiecie nowomiejskim znajduje się w Nowym 
Mieście Lubawskim na rzece Drwęca.
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 Wniosek  o  wprowadzenie  w  ustawie  o  szkodach  łowieckich,  ubezpieczeniach 
obowiązkowych  od  szkód  łowieckich,  Łowieckim  Funduszu  Odszkodowawczym  oraz  
o  zmianie  niektórych  ustaw  zapisu,  który  zobliguje  Skarb  Państwa  do  ponoszenia 
odpowiedzialności finansowej za powstałe w uprawach rolnych szkody łowieckie. - Zarząd 
poinformował, iż uwagi do ustawy były wielokrotnie przez W-MIR przekazywane. Ustawa 
w takim kształcie jest nie do przyjęcia przez środowisko rolnicze.

2. Rada Powiatowa  W-MIR w Powiecie  Nowomiejskim wnioskuje  do Zarządu  W-MIR o 
dofinansowanie  w  kwocie  1000  zł  na  organizację  Dożynek  Gminnych  w  Grodzicznie 
(dn.15.08.2015r.), Dożynek Gminnych w Biskupcu (dn.29.08.2015r.), Dożynek Gminnych 
w  Nowym  Dworze  Bratiańskim  (dn.06.09.2015r.),  Dożynek  Gminno-Powiatowych  w 
Bratuszewie (dn. 30.08.2015r.). -  Ww. koszty zostaną pokryte w ramach uchwały Zarządu 
w sprawie współorganizacji dożynek w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 
2015 roku. 

 Wnioski Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim:
1. Zwracamy się z prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie przez Zarząd w kwocie 1000,00 

zł  na  ufundowanie  nagrody pieniężnej  dla  grupy osób,  która  zajmie  pierwsze  miejsce  
w konkursie w powiecie lidzbarskim na najładniejszy wieniec dożynkowy. - Ww. koszty  
zostaną  pokryte  w  ramach  uchwały  Zarządu  w  sprawie  współorganizacji  dożynek  w 
powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.

2. Zwracamy się  z  prośbą  do  Zarządu  Izby o przeznaczenie  z  puli  środków na  statutową 
działalność Rady w kwocie 600,00 zł na wyróżnienia najlepszych rolników z terenu gminy 
Orneta, Lidzbark Warmiński i Lubomino podczas gminnych uroczystości dożynkowych. – 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w 
powiecie lidzbarskim.

- Wnioski Rady Powiatowej W-MIR z powiatu braniewskiego
1. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR 

o  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekazania  kwoty  1000  zł  ze  środków  będących  w 
dyspozycji Zarządu W-MIR na zakup pucharów, nagród i oprawę artystyczną w czasie 
Dożynek Powiatu Braniewskiego w Wilczętach w dniu 5 września 2015 roku. - Ww. koszty  
zostaną  pokryte  w  ramach  uchwały  Zarządu  w  sprawie  współorganizacji  dożynek  w 
powiatach województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku.

2. 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 i pucharów dla wyróżnionych rolników, 
które będą wręczone w czasie dożynek gminy Frombork w dniu 13 września 2015 roku. - 
Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w 
powiecie braniewskim.
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 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim - Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 
03.08.2015 r. w Olecku - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. W posiedzeniu uczestniczył  
pan Jan Heichel  – Prezesa  W-MIR.

 Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powicie  nowomiejskim  -  Zaproszenie  na  spotkanie  nt 
„Szkody  łowieckie  w  aspekcie  prawnym  i  praktycznym”  w  dniu  27.07.2015  r.  w 
Mszanowie  -  Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem.  Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu 
kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi  
na spotkanie nt „Szkody łowieckie w aspekcie prawnym i praktycznym” 

 Rada  Powiatowa  W-MIR  w  powicie  iławskim  -  Zaproszenie  na  posiedzenie  Rady 
Powiatowej Powiatu iławskiego 25.08.2015 r. godz. 11:00 w Iławie. – Zarząd zapoznał się  
z zaproszeniem, oddelegowano panią Zofię Stankiewicz – Członka Zarządu W-MIR. 

 Wnioski do Zarządu wypracowane podczas wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych 
W-MIR z powiatów ełckiego, oleckiego, giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego:

1. Wystąpić do IUNG w Puławach o włączenie stacji pomiarowych IMGW - Centralne Biuro 
Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku do monitoringu suszy na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem.

2. Zorganizować szkolenie  nt  szacowania  szkód łowieckich  na terenie  powiatów ełckiego, 
oleckiego, giżyckiego, węgorzewskiego i piskiego. –  Po zapoznaniu się z wnioskiem, Za
rząd postanowił zorganizować w powiecie ełckim (dla powiatów ełckiego, oleckiego, giżyc
kiego, węgorzewskiego i piskiego) szkolenie dot. szacowania szkód łowieckich.

3. Wskazać lub zorganizować niezależne, akredytowane laboratorium, które zajmuje się bada
niem jakościowym zbóż i rzepaku – w celu przeprowadzenia badań w trybie odwoławczym 
wykonywanych przez podmioty skupowe. – Zarząd zapoznał się z wnioskiem.

Ad. 3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Zaproszenie do udziału w Dożynkach Jasnogórskich w dniach 05-06.09.2015 r. -  Zarząd 

zapoznał  się  z  zaproszeniem.  Podjęto  uchwałę  w  sprawie  organizacji  wyjazdu  
przedstawicieli W-MIR na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy w dniach 05-06.09.2015  
r. Do udziału zostali wyznaczeni: pani Z. Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR oraz pan.  
M. Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR.

 Zaproszenie do udziału w Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 12-13.09.2015 r. – 
Zarząd zapoznał  się  z  zaproszeniem.  Do udziału  zostali  wyznaczeni:  pan J.  Heichel  – 
Prezes  W-MIR,  pan.  A.  Nikiel  –  Delegat  na  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  z  powiatu  
olsztyńskiego oraz pani H. Domian - Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR z powiatu  
mrągowskiego. 

 Pismo  do  prezesa  ANR  ws.  procedury  opiniowania  nowych  zasad  przeprowadzania 
przetargów ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości –  Zarząd zapoznał się z pismem.  
W-MIR złożyła już propozycje dotyczące ww. sprawy. 
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 Informacja o Dniach Polskiego Rolnictwa w dniach 27-28.08.2015 r. we Lwowie – Zarząd 
zapoznał się z informacją.

 Prezentacja  na  temat  działania  „Młody  rolnik  2014-2010”  –  Zarząd  zapoznał  się  z  
informacją. Została ona umieszczona na stronie internetowej W-MIR.

 Informacja  w  sprawie  projektów  inwestycyjnych  w  Armenii  -  Zarząd  zapoznał  się  z  
informacją.

 Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szacowania szkód przez komisje 
powołane przez wojewodów – Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wystąpienie  KRIR  w  sprawie  trudnej  sytuacji  na  rynku  owoców  miękkich  -  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź MRiRW na wystąpienie KRIR w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  MRiRW  na  wystąpienie  KRIR  w  sprawie  znacznego  spadku  cen  bydła 
rzeźnego - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Podziękowanie za wybór do Zarządu W-MIR - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  sposobów 
realizacji  niektórych  zadań  ARiMR  oraz  informacja  o  zgłoszeniu  uwagi  KRIR  o 
wprowadzenie dopłat de minimis w wysokości 1000 zł do każdego 1 ha porzeczki – Zarząd 
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt  ustawy  o  szkodach  łowieckich  i  ubezpieczeniach  obowiązkowych  od  szkód 
łowieckich,  Łowieckim Funduszu Odszkodowawczym oraz  zmianie  niektórych  ustaw – 
Zarząd zapoznał się z projektem, uwagi zostały wysłane. W obecnej wersji projekt ustawy 
jest nie do przyjęcia przez środowisko rolnicze.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu udzielania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Opinia  KRIR  do  projektu  Rady  Ministrów  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie 
szczegółowego zakresu realizacji niektórych zadań ARiMR - Zarząd zapoznał się z opinią.

 Wystąpienie Zarządu KRIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykluczenia 
z  możliwości  uzyskania  pomocy w ramach „Premii  dla  młodych  rolników" osób,  które 
wystąpiły  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich  bądź  zgłosiły  zwierzęta  do  rejestru.  - 
Zarząd zapoznał się z wystąpieniem.
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 Poselski  projekt  ustawy o ochronie  gruntów rolnych  i  leśnych  -  Zarząd zapoznał  się  z  
projektem.

 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  na  operacje  typu  „Inwestycje  w  gospodarstwach 
położonych  na  obszarach  OSN"  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  inwestycji  
w gospodarstwach rolnych"  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 
2014-2020. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Zasady przeprowadzania przetargów ofert pisemnych na sprzedaż – Zarząd zapoznał się z  
informacją, uwagi zostały przekazane do KRIR.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - 
Kodeks cywilny oraz niektórych  innych  ustaw  -  Zarząd zapoznał  się z  projektem,  nie  
wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  w  ramach  poddziałania  „Przygotowanie  i  realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  na  lata  2014-2020 -  Zarząd zapoznał  się  z  projektem,  nie  wniósł  
uwag.

 Projekt dokumentu pn. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej - Zarząd 
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Odpowiedź MRiRW na wniosek Zarządu KRIR o wydłużenie terminu składania wniosków 
w związku z karami za kwoty mleczne. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  podziału  ogólnych  kwot 
połowowych i dodatkowych kwot połowowych. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Kodeks dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia" 
wraz z pismem przewodnim. - Zarząd zapoznał się z informacją.

 Pismo skierowane do Pani Premier Ewy Kopacz z prośbą o podjęcie działań mających na 
celu zintensyfikowanie prac oraz zwiększenie obsady radców rolnych w polskich ambasa
dach zajmujących się nawiązywaniem kontaktów handlowych na obszarze produktów rol
nych. – Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo skierowane do Pani Premier Ewy Kopacz z prośbą o wprowadzenie stanu klęski ży
wiołowej na terenie całego kraju. - Zarząd zapoznał się z pismem.

8



 Zaproszenie  do udziału w demonstracji  apelującej  o podjęcie  działań  na rzecz poprawy 
krytycznej  sytuacji  rynkowej  na  rynku  mleka,  wieprzowiny,  wołowiny  oraz  warzyw  
i owoców, która odbędzie się 07.09.2015 r. w Brukseli. – Zarząd zapoznał się z informacją.  
Podjęto uchwałę w sprawie organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR do Brukseli.

 Prośba o przesłanie uaktualnionych danych Przedstawicielek Izby wchodzących w skład 
Rady, w terminie do 28.08.2015 r., w nawiązaniu do porozumienia z dnia 14.03.2014 r.  
w sprawie powołania przy KRIR doradczej Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów 
Wiejskich. – Zarząd zapoznał się z prośbą. Postanowiono nie zmieniać składu osobowego  
Przedstawicielek W-MIR wchodzących w skład Rady.  

Ad. 4. Sprawy bieżące:
 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu nr 15 z dnia 17 lipca 2015 r. – Protokół został  

przyjęty bez uwag.

 Zarząd W-MIR,  z  uwagi  na  napływające  informacje,  podjął  dyskusję  na  temat  strat  w  
uprawach  rolnych  będących  skutkiem  panującej  od  dłuższego  czasu  suszy.  Następnie 
Zarząd  przygotował  Stanowisko  w  sprawie  klęski  suszy  w  województwie  warmińsko-
mazurskim,  w  którym  domaga  się  uznania  województwa  warmińsko-mazurskiego  za  
dotknięte klęską suszy. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ww. stanowiska, które zostało  
przesłane  do  Premiera  Rządu Rzeczpospolitej  Polskiej.  Ponadto  Zarząd zwrócił  się  do 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego pilne powołanie komisji szacujących straty w użytkach  
zielonych,  kukurydzy,  roślinach  motylkowatych  wysokobiałkowych,  okopowych,  gdyż  
przegląd upraw polowych wyraźnie wskazuje, iż te rośliny również cierpią z powodu braku  
wody.  Następnie  podjęto  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  638/2015  z  dnia  
01.04.2015  r. w  sprawie  oddelegowania  przedstawiciela  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej do prac w komisji wojewódzkiej do koordynacji działalności komisji powiatowych  
powołanych  do  oszacowania  szkód  w  gospodarstwach  rolnych  i  działach  specjalnych  
produkcji rolnej, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (odwołano 
pana Romana Luchowskiego, oddelegowano pana Romualda Tańskiego – Wiceprezesa W-
MIR do pracy w komisji wojewódzkiej).

 Podjęcie  uchwały  w sprawie  oddelegowania  przedstawicieli  W-MIR do składu  Zespołu 
Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2015 – 2018. – 
Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  oddelegowania  przedstawicieli  W-MIR  do  prac  w 
Zespole Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2015 –  
2018  (panowie:  Tomasz  Gursztyn  –  Członek  RP  W-MIR  w  powiecie  braniewskim,  
Arkadiusz Przyłucki  – Delegat na Walne Zgromadzenie z powiatu giżyckiego,  Mirosław 
Pawlukowski  -  Delegat  na  Walne  Zgromadzenie  z  powiatu  braniewskiego,  Krzysztof  
Jabłonowski - Członek RP W-MIR w powiecie szczycieńskim).

 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  przedstawicieli  W-MIR 
oddelegowanych  do  szacowania  szkód łowieckich  –  Zarząd podjął  uchwałę  w sprawie  
zmiany  Uchwały  Nr  36/2007  Zarządu  W-MIR  z  dnia  10  maja  2007  r.  w  sprawie  
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uczestnictwa  przedstawicieli  Izby  w  oględzinach,  szacowaniu  oraz  ustalaniu  wysokości 
odszkodowania  szkód  łowieckich. Zaktualizowaną  listę  przedstawicieli  postanowiono  
przesłać drogą mailową do Przewodniczących rad powiatowych W-MIR oraz Delegatów 
do Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów posiedzenia Zarządu z przewodniczącymi 
Rad  Powiatowych  w  dniu  17.07.2015  r.  -  Koszt  ogólny  330  zł  brutto  (w  tym  wpłaty 
uczestników -  255 zł,  koszt  izby  75  zł)  -  Zarząd podjął  uchwałę  w sprawie  pokrycia  
kosztów organizacji wspólnego posiedzenia Zarządu W-MIR z przewodniczącymi organów 
Izby  oraz  przewodniczącymi  komisji  problemowych  Walnego  Zgromadzenia  w  dniu  
17.07.2015 r.

 Zarząd Dróg Wojewódzkich W Olsztynie - Odpowiedź na pismo w sprawie zakazu wjazdu 
B-18 na drogach wojewódzkich, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu braniewskiego – 
Zarząd zapoznał się z odpowiedzią. Postanowiono przesłać ją do Wójta Gminy Wilczęta.

 Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  -  Odpowiedź  na  pismo  dotyczące 
usunięcia zakazu wjazdu pojazdów rolniczych z drogi krajowej nr 65c. – Zarząd zapoznał  
się z pismem, uznał je za niesatysfakcjonujące.

 Generalna  Dyrekcja  Ochrony Środowiska  -  Odpowiedź  na  pismo  z  dnia  27.07.2015  r. 
L.dz.1998/07/2015-RW  dotyczącego  zaawansowania  prac  nad  krajowymi  strategiami 
gospodarowania  gatunkami  zagrożonymi  lub  konfliktowymi.  –  Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

 Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi - Odpowiedź na stanowisko W-MIR w sprawie 
zagrożenia klęską suszy – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wójt  Gminy  Wieliczki  -  do  wiadomości  pismo  skierowane  do  Wojewody  w  sprawie 
szacowania szkód w uprawach rolnych - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wójt  Gminy  Janowo-  do  wiadomości  pismo  skierowane  do  wojewody  z  prośbą  
o dofinansowanie budowy stacji meteorologicznej - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Tadeusz Iwiński – podziękowanie za otrzymane stanowisko w  sprawie zagrożenia klęską 
suszy - Zarząd zapoznał się z pismem.

 ARiMR  -  Odpowiedź  na  pismo  dotyczące  zapytania  w  sprawie  premii  dla  młodych 
rolników oraz  ustosunkowanie  się  do  treści  pisma  Przewodniczącej  Rady  Powiatowej  
W-MIR z powiatu braniewskiego pani Anny Surowiec. -  Zarząd zapoznał się z pismem.  
Odpowiedź  przesłano  do  pani  Anny  Surowiec  -  Przewodniczącej  Rady  Powiatowej  
W-MIR z powiatu braniewskiego

 ARiMR  -  informacja  o  możliwości  przeprowadzenia  szkoleń  dla  rolników  w  związku
 z naborem wniosków o przyznanie pomocy w działaniu „Premia dla młodych rolników” – 
Zarząd zapoznał się z informacją.
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 Sejm RP - zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji w dniu 04.08.2015 r. w Warszawie 
– Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.

 Sejmik  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  wyjazdową  IX  sesję  
w dniu 26.08.2015 r. godz. 11:00 w Elblągu. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nie  
oddelegowano nikogo.

 Świętokrzyska Izba Rolnicza - uwagi do kryteriów propozycji zasad przetargów ofertowych 
opracowanych przez biuro prezesa ANR - Zarząd zapoznał się z uwagami.

 ANR - odpowiedź w sprawie organizowanego przetargu ograniczonego ofert pisemnych na 
sprzedaż działek obręb Gołąbki gm. Pasłęk - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wniosek OT ANR w Olsztynie  dot. opinii  w sprawie Gospodarstwa Rolnego Surwile - 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem.

 ARR  -  Informacja  dotycząca  terminu  składania  wniosków o  rozłożenie  na  raty  opłaty 
należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 
2014/2015 r. z prośbą o zamieszczenie informacji na stronie internetowej Izby –  Zarząd 
zapoznał się z informacją. Została ona umieszczona na stronie internetowej W-MIR.

 ARR -  Zaproszenie na „Forum Gospodarczego Indie - Europa Centralna", które odbędzie 
się w dniach 5-6.10.2015 r. w Bangalore - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Tomasz  Kostuch  -  Pismo skierowane do Dyrektora  Wydziału  Infrastruktury,  Geodezji  
i  Rolnictwa  Urzędu Wojewódzkiego,  dotyczące  problemu  z  miarodajnym szacowaniem 
suszy w gminie Dźwierzuty. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Fundacja  „Młody  hodowca”  -  Zaproszenie  do  współpracy.  –  Po  zapoznaniu  się  z  
zaproszeniem, Zarząd postanowił zaprosić panią Agnieszkę Jończyk na kolejne posiedzenie  
Zarządu (w dniu 28.08.2015 r.) celem omówienia szczegółów współpracy.

 Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" - Zaproszenie na konsultacje społeczne – 
Zarząd zapoznał się z informacją. Postanowiono poinformować o konsultacjach członków 
rad  powiatowych  z  gmin  objętych  działalnością  LGD  (gminy:  Jonkowo,  Miłakowo,  
Grunwald, Morąg, Dąbrówno, Ostróda, Świątki, Łukta).

 Urząd  Marszałkowski  -  Zaproszenie  do  włączenia  się  w  organizację  Dożynek 
Wojewódzkich w dniu 20.09.2015 r. –  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Uchwała w 
sprawie  współorganizacji  Dożynek Wojewódzkich  została podjęta  w dniu 17.07.2015 r.  
Ponadto, Zarząd wskazał kandydatów na Starościnę – pani Urszula Suchocka – Członek  
Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ostródzkiego oraz Starostę Dożynek – pan Jerzy Salitra  
– Członek Rady Powiatowej W-MIR z powiatu braniewskiego. 
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 Burmistrz  Kisielic  -  Prośba  o  ufundowanie  pucharu  dla  Starościny  i  Starosty  Dożynek 
Gminnych oraz zasponsorowanie nagród w Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy 
podczas  Dożynek  Gminnych,  które  odbędą  się  06.09.2015  r.  w  Kisielicach.  -  Po 
zapoznaniu się z pismem, Zarząd postanowił przekazać je do rozpatrzenia panu Witoldowi  
Socha - Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim.

 Studio Filmowe Plus TV - Informacja o przesłanych filmach pt „Dobre praktyki w ramach 
działania 111' Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie.” - 
Zarząd zapoznał się z informacją.

 Kazimierz Schmidt - informacja o przesłaniu do biur terenowych reklamy nt. możliwości 
wytwarzania  na  własne  potrzeby  domowe  i  firmowe  energii  elektrycznej.  –  Zarząd 
zapoznał się z informacją.

 Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka w Olsztynie - zaproszenie na XXIII Okręgowy Zjazd 
Delegatów  Polskiego  Związku  Łowieckiego  w  dniu  01.08.2015  r.  w  Olsztynie  –  W 
Zjeździe  uczestniczyli  panowie  J.  Heichel  –  Prezesowi  W-MIR  oraz  R.  Tański  –  
Wiceprezesowi  W-MIR.  Podjęto  uchwałę  w sprawie  zwrotu  kosztów podróży  panom J.  
Heichel oraz R. Tańskiemu.

 Gminne Zrzeszenie  Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie,  Urząd Gminy w Lubawie - 
zaproszenie do włączenia się w organizację Dożynek Gminnych 2015 w dniu 06.09.2015 r. 
w Prątnicy –  Zarząd zapoznał się z pismem, podjął uchwałę w sprawie współorganizacji  
Dożynek Gminnych w Prątnicy i przeznaczeniu kwoty 500 zł.

 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego - zaproszenie na regionalne Święto Ziół 
w  dniu  15  sierpnia  2015  r.  w  Olsztynku.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem,  nie  
oddelegowano nikogo.

 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”- Prośba o wsparcie finansowe wyjazdu 
studyjnego do Francji – Zarząd zapoznał się z prośbą, którą zaopiniował negatywnie.

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski - zaproszenie na warsztaty strategiczne II w dniu 
11 sierpnia  2015 r.  w Iławie  -  Zarząd zapoznał  się  z  zaproszeniem,  nie  oddelegowano 
nikogo.

 Burmistrz  Miasta  Pasym -  zaproszenie  na  Dożynki  w dniu 23.08.2015 r.  w Pasymiu  - 
Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem.  Podjęto  uchwałę  w  sprawie  oddelegowania 
przedstawiciela W-MIR na Dożynki Gminne w Pasymiu (pan R. Tański – Wiceprezes W-
MIR).

 Wójt Gminy Grodziczno - zaproszenie na Gminno-Parafialne Święto plonów w dniu 15 
sierpnia 2015 r. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Wójt  Gminy  Iława  -  Prośba  o  dofinansowanie  Dożynek  Gminnych,  które  odbędą  się 
06.09.2015 r. w Nowej Wsi. – Po zapoznaniu się z pismem, Zarząd postanowił przekazać je  

12



do rozpatrzenia panu Witoldowi Socha - Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w 
powiecie iławskim.

 Urząd  Gminy  Kurzętnik  -  Zaproszenie  na  Dożynki  Gminno-Powiatowe  30.08.2015  r.  
w  Bratuszewie.  –  Po  zapoznaniu  się  z  zaproszeniem,  Zarząd  postanowił  wystosować  
podziękowanie  oraz  przekazać  zaproszenie  panu  Zbigniewowi  Ziejewskiemu  – 
Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.

 Samorządowy  Ośrodek  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Janowcu  Kościelnym  -  Prośba  
o współorganizację i wsparcie finansowe Gminnego Święta Pieczonego Ziemniaka - Święta 
Plonów, które odbędzie  się 20.09.2015 r.  w miejscowości Kuce. -  Po zapoznaniu się z  
pismem, Zarząd postanowił przekazać je do rozpatrzenia panu Piotrowi Miecznikowskiemu 
- Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.

 Urząd  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn  -  Prośba  o  ufundowanie  pamiątkowych  medali  dla 
rolników podczas  Dożynek  Gminnych  połączonych  z  Festiwalem Zespołów Ludowych 
05.09.2015  r.  w  Wielimowie.  –  Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  rozdysponowania  
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim (w kwocie 200 zł celem zakupu  
medali).

 Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim - Zaproszenie na Dożynki Gminne 06.09.2015 r. 
w Jarandowie – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Postanowiono, iż w dożynkach udział  
wezmą członkowie Rady Powiatowej W-MIR z powiatu lidzbarskiego.

 Urząd Gminy Łukta -  Zaproszenie na Dożynki Gminne 05.09.2015 r. w Łukcie z prośbą 
o potwierdzenie przybycia do 31.08.2015 r. – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Podjęto  
uchwałę w sprawie oddelegowania przedstawiciela W-MIR na Dożynki Gminne w Łukcie  
(pan  Paweł  Jaskółowski  –  Delegat  na  Walne  Zgromadzenie  W-MIR  z  powiatu  
ostródzkiego). 

 W-MODR -  Pismo dotyczące spotkania nt. organizacji Wystawy Zwierząt Hodowlanych  
w  Olsztynie;  w  dniu  13.08.2015  o  godz.  11.00  –  W  spotkaniu  uczestniczył  Jacek  
Kuczajowski – Dyrektor Biura W-MIR.

 W-MODR - Zaproszenie do udziału w XXII Jesiennych Targach Rolniczych "Wszystko dla 
Rolnictwa" 5-6.09.2015 r.  w Olsztynie.  –  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Podczas 
wystawy W-MIR przygotuje stoisko wystawowo – informacyjne.

 W-MODR-  informacja  o  konkursie  fotograficznym  „Najciekawszy  obiekt  przyrody”  - 
Zarząd zapoznał się z informacją. Została ona umieszczona na stronie internetowej oraz  
fan page’u W-MIR.

 W-MODR -  pismo dotyczące  Konkursu  "Najlepsze  gospodarstwo ekologiczne  2015"  – 
Zarząd zapoznał się z informacją.
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 W-MODR - pismo Wojewódzkiego Inspektora dotyczące badania sprzętu ochrony roślin - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Polsko-Białoruska Izba Handlowo- Przemysłowa – zaproszenie do udziału w XIX Polsko-
Białoruskim Forum Gospodarczym Dobrosąsiedztwo 2015 w dniach 21-22.09.2015 r.  w 
Poznaniu - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Wojewódzki  Urząd  Pracy  - Pismo  dotyczące  szczegółowych  informacji  na  temat 
wznowienia czasopisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: Rynek Pracy" – Zarząd 
zapoznał się z informacją.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Informacje  dotyczące 
Festiwalu  Słoików  Świata,  który  odbędzie  się  4-6.09.2015  r.  w  Warszawie.  -  Zarząd 
zapoznał się z informacją.

 Zygmunt Nowicki - do wiadomości materiały  przesłane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi  poświęcone  sytuacji  kryzysowej  rolnictwa  -  Zarząd  zapoznał  się  z  przesłanymi 
materiałami.

 Expo Arena - zaproszenie do udziału w targach Asia Trade „ know-how” w dniach 20-21 
listopada w Ostródzie - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Burmistrz Barczewa - Zaproszenie na "Otwarcie trzech obiektów po rewitalizacji" w dniu 
21.08.2015 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Barczewie –  Zarząd zapoznał się z  
zaproszeniem.  Podjęto  uchwało  w  sprawie  oddelegowania  przedstawiciela  W-MIR  na 
uroczystość (pan J. Heichel – Prezesa W-MIR).

 Urząd  Miejski  w  Ornecie  -  Zaproszenie  na  Święto  Plonu  w  gminie  Orneta  w  dniu 
29.08.2015 r. w Henrykowie, godz. 13.00 -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Podjęto  
uchwało  w sprawie  oddelegowania  przedstawiciela  W-MIR na Święto  Plonu w Gminie 
Orneta (pan M. Kuźniewski – Członka Zarządu W-MIR).

 W-MODR Dyrektor Marek Bojarski - Podziękowanie za współpracę - Zarząd zapoznał się  
z podziękowaniami.

 Puls  Regionu  –  Zlecenie  do  Pulsu  Regionu  oraz  prośba  o  wsparcie  gadżetami 
podsumowanie V edycji Eko-Sołectwa. – Zarząd podjął uchwałę w sprawie w sprawie druku 
artykułu  na  temat  bieżącej  działalności  W-MIR  w  „Pulsie  Regionu”.  Ponadto,  postanowiono  
wesprzeć gadżetami podsumowanie V edycji Eko-Sołectwa.

 TVP Olsztyn - Zaproszenie na Finał obchodów 10-lecia TVP Olsztyn w dniu 28.08.2015 r. 
-  Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem.  Podjęto  uchwałę  w  sprawie  oddelegowania 
przedstawicieli W-MIR na Finał Obchodów 10-lecia TVP Olsztyn (pan J. Heichel – Prezes  
W-MIR oraz pani Z. Stankiewicz – Członek Zarządu W-MIR).
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 Zarząd postanowił zakupić dwa namioty wystawowe z logo W-MIR. Podjęto uchwałę w  
sprawie zakupu namiotów.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 złożenia  propozycji  realizacji  operacji  w  ramach  Planu  Operacyjnego  Krajowej  Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2015;
 współorganizacji  dożynek  w  powiatach  województwa  warmińsko-mazurskiego  w  2015 

roku;
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim; 
 zmiany Uchwały Nr 601/2015 Zarządu W-MIR w sprawie oddelegowania przedstawiciela 

Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  do  prac  w  Powiatowej  Radzie  Rynku  Pracy  w 
Gołdapi;

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim;
 współorganizacji ,,Retro Żniw na Żuławach”;
 rozdysponowania  środków  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  lidzbarskim  i 

braniewskim;
 zwrotu kosztów  podróży przedstawicielowi W-MIR na spotkanie  nt „Szkody łowieckie w 

aspekcie prawnym i praktycznym”;
 organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy;
 organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR do Brukseli; 
 stanowiska Zarządu W-MIR;
 zmiany uchwały Nr 638/2015 Zarządu W-MIR w sprawie oddelegowania przedstawiciela 

Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  do prac w komisji  wojewódzkiej  do koordynacji 
działalności komisji powiatowych powołanych do oszacowania szkód w gospodarstwach 
rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  spowodowanych  niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi;

 oddelegowania  przedstawicieli  W-MIR  do  prac  w   Zespole  Wojewódzkiego 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na lata 2015 – 2018; 

 zmiany  Uchwały  Nr  36/2007  Zarządu  W-MIR  z  dnia  10  maja  2007  r.  w  sprawie 
uczestnictwa  przedstawicieli  Izby  w  oględzinach,  szacowaniu  oraz  ustalaniu  wysokości 
odszkodowania szkód łowieckich; 

 pokrycia kosztów organizacji wspólnego posiedzenia Zarządu W-MIR z przewodniczącymi 
organów Izby oraz przewodniczącymi komisji problemowych Walnego Zgromadzenia;

 zwrotu kosztów podróży przedstawicielowi W-MIR na XXIII Okręgowy Zjazd Delegatów 
Polskiego Związku Łowieckiego; 

 współorganizacji Dożynek Gminnych w Prątnicy;
 oddelegowania przedstawiciela W-MIR na Dożynki Gminne w Pasymiu;
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR z powiatu ostródzkiego;
 oddelegowania przedstawiciela W-MIR na Dożynki Gminne w Łukcie;
 oddelegowania  przedstawiciela  W-MIR  na  uroczystość  "Otwarcia  trzech  obiektów  po 

rewitalizacji";
 oddelegowaniu przedstawiciela W-MIR na Święto Plonu w Gminie Orneta; 
 druku artykułu w „Pulsie Regionu”;
 oddelegowania przedstawicieli W-MIR na Finał Obchodów 10-lecia TVP Olsztyn;  
 zakupu namiotów z logo W-MIR. 
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Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej

Protokołowała:
Anna Naumczyk-Szałaj 
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