
Protokół Nr 18/2015

Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji 

z dnia 17 września 2015 roku

          W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański- 
Wiceprezes  W-MIR, Marek Kuźniewski-  Członek Zarządu W-MIR, Krzysztof  Wiśniewski- 
Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR, Mirosław Borowski 
Wiceprezes KRIR oraz Przewodniczący Rad Powiatowych W-MIR. Ponadto w posiedzeniu 
uczestniczyli  zaproszeni goście: Pan Janusz Moszczyński - Urząd Wojewódzki w Olsztynie, 
Pani Joanna Kościńska – Kierownik w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Olsztynie,  Pan  Zygmunt  Kiersz  -  Dyrektor  Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka  Doradztwa 
Rolniczego i Pan Antoni Parfinowicz - Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.
Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 
Posiedzenie w siedzibie biura W-MIR  rozpoczęło się o godz. 11.00 w Olsztynie, a zakończyło 
o godzinie 16.00 i przebiegło według następującego porządku:

 
1. Szacowanie skutków suszy w województwie warmińsko-mazurskim
2.  Informacja  z  krajowej  Rady  Izb  Rolniczych  na  temat  rekompensat  za  straty 
poniesione w wyniku suszy
3. Sprawy bieżące

Ad.  1  i  2   Prezes  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  powitał  zaproszonych  gości  oraz 
wszystkich obecnych na posiedzeniu Przewodniczących Rad Powiatowych. Poinformował, że 
zostało podjęte stanowisko Walnego Zgromadzenia w sprawie suszy, że były wystosowywane 
liczne pisma z KRIR dotyczące suszy w rolnictwie. Dodał, że dzisiejsze posiedzenie jest w celu 
zasięgnięcia opinii, oraz zebrania wniosków i wystosowania pisma do stosownych instytucji. 
Następnie  Pan  Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR  poprosił  o  zabranie  głosu  Pana  Janusza 
Moszczyńskiego  z  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Olsztynie.  Pan  Janusz  Moszczyński 
poinformował, że po 28 sierpnia wpłynęło 12020 wniosków ze 108 gmin, z czego najwięcej z 
powiatu szczycieńskiego - 1454, z powiatu działdowskiego - 1014, z powiatu olsztyńskiego - 
898, z powiatu piskiego - 877. Starty powyżej 30 % zostały oszacowane w 52 gospodarstwach 
na kwotę 790 tys. Dodał, że wnioski o pomoc suszową można składać od 11 do 30 września w 
ARiMR. Od 25.09 producenci będą mogli odbierać protokoły od ODR, nie można tego zrobić 
wcześniej, ze względu na znaczną ilość wniosków. Pan Janusz Moszczyński dodał także, że 
protokoły  do  wniosków  suszowych  nie  wymagają  potwierdzenia,  które  jest  wymagane  w 
przypadku  kredytów.  Jako  kolejny  w  dyskusji  głos  zabrał  Pan  Zygmunt  Kiersz,  który 
poinformował,  że  średnio  na  pracownika  przypada  109 protokołów suszowych  i  jest  mało 
realne opracowanie wniosków do 30.09.2015 r. Dodał, że samo opracowanie protokołu to jeden 
element. Ponadto trzeba napisać wniosek oraz zebrać inne niezbędne informacje. Pan Zygmunt 
Kiersz dodał także, że istnieje wiele wątpliwości co do samego wyliczania strat.  Pan Marek 
Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR zapytał czy komisje szacują całoroczny plon czy drugi 
pokos. Pan Witold Socha - Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim 
zapytał,  kto ustala ilość pokosów. Pan Zygmunt Kiersz dodał,  że należy uwzględnić koszty 
poniesione w wyniku niezebranych plonów tj. koszt zakupu pasz.



Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR dodał, że dzisiaj cena za zielonkę jest dwukrotnie wyższa. Pan 
Romuald Tański- Wiceprezes W-MIR dodał, że należy wyliczyć procent strat w przeliczeniu 
na kiszonkę lub sianokiszonkę.  Pan Zygmunt Kiersz powiedział,  że z tego można wyliczyć 
spadek mleka. Podsumuwując swoja wypowiedź dodał, że ośrodkowi brakuje około 2 tygodni 
w celu obsłużenia wszystkich producentów rolnych. Jako kolejna głos w dyskusji głos zabrała 
Pani  Joanna  Kościńska,  która  poinformowała,  że  ARiMR  od  razu  przy  przyjmowaniu 
wniosków  będzie  sprawdzać  braki  formalne  i  to  wydłuży  czas  przyjmowania  wniosków  i 
rolnicy będą stać w kolejkach, ale ARiMR od razu będzie cofać i obsługa wniosku zacznie się 
już na etapie przygotowania.

Następnie Pan Krzysztof Kazaniecki- Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 
gołdapskim zapytał  w jakim celu trzeba robić segregację wniosków. Pani Joanna Kościńska 
powiedziała, że w pierwszej kolejności trzeba robić wnioski, gdzie jest powyżej 30 % strat, 
posegregować je ze względu na krótkie terminy. Pan Romuald Tański powiedział, że należy 
zmienić rozporządzenie. Do wniosku przychylił się Pan Mirosław Pawlukowski - Delegat do 
Walnego Zgromadzenia W-MIR w powiecie braniewskim. Jako kolejny głos w dyskusji zabrał 
Pan  Zbigniew  Ziejewski  -  Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR   w  powiecie 
nowomiejskim,  który  powiedział,  że  dwa  tygodnie  zajęły  mu  prace  w  komisji  suszowej. 
Zrobiono  400  wniosków  z  tego  4  lub  7  rolników  dostanie  pomoc.  Dodał,  że  dzieli  nas 
klimatyczny bilans wodny, brakuje stacji meteorologicznych. Poinforował, że wysłał pismo do 
Wojewody  w sprawie szacowania strat w warzywach. Komisja pojechała tam, gdzie one są, 
gdzie  mają  deszczownie.  Pan  Zbigniew  Ziejewski  zaapelwoał  o  wysłanie  stanowiska, 
wystąpienia  do  wojewody,  zwięskzenia  liczby  stacji  meteorologicznych.   Pan  Jan  Heichel 
zapytał Pana Janusza Moszczyńskiego o ilość stacji meteorlogicznych na terenie województwa. 
Uzyskał odpowiedź, że stacji jest 16. Pan Zbigniew Ziejewski zapytał, kto odczytuje wyniki z 
tych stacji. Pan Antoni Parfinowicz zabierając głos powiedział, że należy dowiedzieć się, czy 
wszystkie  odczyty  są  brane  pod  uwagę.  Następnie  Pan  Marek  Kuźniewski  powiedział,  że 
konieczne jest wydłużenie terminu składania wniosków. Pan Jan Heichel dodał, że bilans suszy 
nie odda klimatycznego bilansu wodnego  od 01.04 do 30.09, gdyż nie uzwglednia niedoboru 
wody z lat poprzednich. Dodał, że należy zrobić wszystko, aby zmienić rozporządzenie. Pan 
Zbigniew Ziejewski  zapytał,  dlaczego nie  jest  szacowana kukurydza  na ziarno.  Pan Janusz 
Moszczyński odpowiedział, że mogła być tylko szacowana w gminie Prostki, gdyż kukurydza 
na  ziarno  ma  mniejsze  wymagania  i  tylko  w  gminie  Prostki  zostały  przekroczone  progi 
klimatyczne. Pan Zbigniew Ziejewski dodał, że będzie upierał się za szacowaniem kukurydzy 
na ziarno. Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR powiedział, że po dzisiejszym spotkaniu wyjdzie 
pismo  do  Ministra.  Pan  Antoni  Parfinowicz  dodał,  że  spadek  mleka  rolnik  musi 
udokumentować. Pan Janusz Moszczyński dodał, że straty muszą być spowowodowane suszą. 
Pan  Jacek  Kuczajowski  Dyrektor  Biura  W-MIR  zapytał  jak  szacować  użytki,  czy  straty 
odnoszą się do całego plonu? Pan Witold Socha zapytał, czy rolnicy dostaną pieniadze za starty 
w porzeczkach i aroni. Pani Joanna Kościńska odpowiedziała, że do aronii rolnicy dostaną po 
600 zł.  Pan  Piotr  Miecznikowski  dodał,  że  użytki  zielone  nie  są  wskazane  w monitoringu 
suszy.  Następnie głos zabrał pan Mirosław Borowski- Wiceprezes KRIR, który powiedział, że 
KRIR wystąpiła o przedłużenie terminu i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Dodał, że 
było  wiadome,  że  455  mln  będzie  przeznaczone  na  walkę  ze  skutkami  ekonomicznymi 
embargo, zaczęły się zabiegi, żeby uwzględnić suszę. Dodał, że Minister wystąpił do innych 
Państw, że mamy suszę na 1 mln hektarów. Dodał, że nikt nie wie kiedy ta susza się skończy i, 
że za rok może być jeszce gorzej. Dodał, że dzisiaj z Izby musi wyjść pismo ze stanowiskiem 



w sprawie  suszy.  Pan Romuald  Tański  zabierając  głos  powiedział,  że  trzeba  szacować,  bo 
dokument  z  szacowania  będzie  potrzebny  wszędzie.  Pan  Janusz  Moszczyński  poprosił  o 
konkretne  stanowisko w sprawie szacowana na użytkach zielonych  i   objętych  programem 
rolnośrodowiskowo-klimatycznym. Po długiej dyskusji wypracowano następujace wnioski:

 niezbędna jest zmiana sposobu monitorowania ilości opadów przez IUNG w Puławach.
 niezbędne  jest pilne podjęcie rozmów na temat zmiany sposobu wyliczania klimatycznego 

bilansu wodnego, 
 umożliwić  szacowanie  strat  również  w  uprawach  kukurydzy  na  ziarno  i  w  uprawach 

warzyw oraz
 odstąpić od szacowania strat na obszarach, na których rolnicy podjęli zobowiązanie rolno-

środowiskowe w ramach  pakietu  2  rolnictwo ekologiczne  wariant  3  i  4  bez produkcji 
zwierzęcej oraz pakietu 3 – ekstensywne trwałe użytki zielone – bez produkcji zwierzęcej, 
pakiet 4 i 5 – bez produkcji zwierzęcej  lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne 
pakiet 4, 5.

 wprowadzić ujednolicone zasady szacowania, które będą obowiązywały na terenie całego 
kraju.

 przy wyliczaniu strat uwzględnic zakup pasz po cenach rynkowych

W  dalszej  części  posiedzenia  Pan  Mirosław  Pawlukowski  zapytał  o  komunikat  dot. 
wycofywania  wniosków  o  płatności  bezpośrednie  przez  rolników,  którzy  złożyli  wnioski  
o  przyznanie  premii  dla  młodych  rolników.  Według  komunikatu  wycofanie  wniosku
o  płatności  bezpośrednie  poskutkuje   tym,  iż  wniosksodawca  będzie  urządzajacym  a  nie 
kierującym gospodarstwem. Pani Joanan Kościńska, wyjaśniła róznicę pomiedzy kierujacym
i urządzajacym gospodarstwo i  w związku z  niejsanościami  powiedziała,  że  wniosków nie 
należy  wycofywać,  tylko  czekać  na  konkretny  komunikat.  Następnie  Pan  Mirosław 
Pawlukowski przedstawił problem z zakupem ziemi przez rolników z gminy Płoskinia, gdyż 
Agencja Nieruchomosci Rolnych, chce poszukiwać kruszywa i przez kolejne 2 lata nie zostanie 
ziemia oddana do sprzedaży. Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR powiedział, że to nie pierwszy 
przypadek i jak zapozna się ze sprawą podejmie odpowiednie działania.

Następnie  Pan Mirosław Borowski  opowiedział  o  swoim udziale  w Forum Spółdzielczości 
Mleczarskiej  w  Augustowie.   Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR  przypomniał  
o  odobywających  się  20  września  Dożynkach  Wojewódzkich  i  planowanym  pod  koniec 
października Walnym Zgromadzeniu W-MIR.
na tym zkończyło się posiedzenie Zarządu z przewodniczącymi rad Powiatowych. Następnie 
Zarzad przeszedł do pkt 3.

Ad. 3 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące:

 Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  -  odpowiedź  na  pismo  z  dnia  28.08.2015  r.  
w sprawie  możliwości  uzyskania  refundacji  nagród  za  zwierzęta  z  tytułami  czempionów  i 
wiceczempionów na Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie 
się  w Olsztynie  w dniach  5  -  6.09.2015 r.  podczas  XXII  Jesiennych  Targów Rolniczych.- 
Podjęto  uchwałę  w sprawie  złożenia  wniosku  i  upoważnienia  Prezesa  W-MIR i  Dyrektora 
Biura do podpisania wniosku  na dotację  na dotację  na pokrycie kosztów nagród przyznanych  



na wypłacenie hodowcom zwierząt, które zdobyły tytuł czempiona lub viceczempiona  podczas  
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniach 5-6 września 2015

 Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  -  Odpowiedź  na  stanowisko  Zarządu  W-MIR  
w  sprawie  klęski  suszy  w  województwie  warmińsko-mazurskim.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

 Poseł  na  Sejm  RP Jerzy  Szmit  -  Odpowiedź  MRiRW  na  pismo  z  dnia  20.07.2015  r. 
L.dz.1839/07/2015-RR  w  sprawie  stanowiska  W-MIR  z  dnia  08.07.2015  r.  w  sprawie 
zagrożenia klęska suszy. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowa Rada Izb Rolniczych  -  Zaproszenie  na konferencję  pn.:  "Zarządzanie  ryzykiem w 
rolnictwie  w  kontekście  tegorocznej  klęski  suszy"  07.10.2015  r.  godz.  10:00  
w  Warszawie.-  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem.  Podjęto  uchwałę  o  organizacji  wyjazdu  
przedstawicieli W-MIR na konferencję w dniu 07.10.2015 r.

 Krajowa  Rada  Izb  Rolniczych  -  informacja  ARiMR  o  pomocy  udzielanej  w  związku  
z wystąpieniem strat spowodowanych przez suszę.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowa Rada Izb Rolniczych - wniosek samorządu rolniczego do Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji  o natychmiastowe powoływanie komisji szacujących straty oraz odpowiedź resortu 
administracji w tej sprawie.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowa Rada Izb Rolniczych - projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla 
rolników  i  producentów  rolnych,  którzy  ponieśli  szkody  w  gospodarstwach  rolnych  lub 
działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy.- Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Krajowa Rada Izb Rolniczych – wystąpienie KRIR wraz z odpowiedzią MRiRW w sprawie 
odroczenia  terminów  wysiewu  poplonów i  międzyplonów  ścierniskowych,  obowiązujących 
rolników  realizujących  pakiet  ochrona  gleb  i  wód  w  ramach  działania  rolnośrodwiskowo-
klimatycznego  PROW  2014-20  oraz  w  ramach  programu  rolnośrodowiskowego  PROW 
2007-13- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowa Rada Izb  Rolniczych  -  pismo KRIR oraz  odpowiedź  resortu  rolnictwa  w sprawie 
wysiewu międzyplonu ścierniskowego w ramach zazielenienia  w kontekście suszy.- Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Krajowa Rada Izb Rolniczych - odpowiedź  MRiRW na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, 
aby  rolnicy  posiadający  bydło  mogli  kosić  w  całości  łąki  objęte  programem 
rolnośrodowiskowym. Odpowiedź odmowna.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowa Rada Izb Rolniczych - wystąpienie samorządu rolniczego do Prezes Rady Ministrów 
oraz  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  o  wydłużenie  terminu  składania  do  ARiMR 
wniosków o pomoc „suszową".- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowa  Rada  Izb  Rolniczych  -  „Informacja  dla  Komisji  powołanych  przez  Wojewodę 
dotycząca ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, 
ujemne skutki  przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się 
ziemi  lub  lawinę."  oraz  „Wzór  protokołu  z  oszacowania   zakresu  i  wysokości  szkód  w 
gospodarstwach  rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej  spowodowanych 
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi…..".- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Krajowa Rada Izb  Rolniczych  -  pismo Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  do wojewodów
w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody spowodowane przez 
suszę.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Pismo dotyczące odmów uczestnictwa 
lub  braku  uczestnictwa  przedstawicieli  Izby  w  pracach  komisji  szacujących  szkody 



spowodowanych suszą w uprawach rolnych oraz odp. W-MIR w tej sprawie.- Zarząd zapoznał  
się z pismem.

 Podjęto Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie oddelegowania przedstawicieli WMIR  
do  komisji  powiatowych  szacujących  szkody  spowodowane  suszą;oddelegowano:  Pan  Jan 
Jerzy Paluszek – powiat lidzbarski, Pan Kazimierz Waśkiewicz – powiat piski, Pan Tadeusz  
Kaczkowski,  Pan  Czesław  Wierzuk  oraz  Pan  Krzysztof  Dariusz  Jabłonowski  –  powiat  
szczycieński i Pan Eugeniusz Zygiel- powiat olsztyński.

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - program pomocy - susza 2015, pismo 
dot. pomocy w sprawie suszy rolniczej.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Do wiadomości: pismo skierowane do 
Wójta  Gminy Janowiec Kościelny w sprawie uruchomienia  prac komisji  szacującej  szkody 
spowodowane suszą.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pan  Tomasz  Kostuch  -  Pismo  kierowane  do  WMUW-  pełna  nazwa  -  prośba  o  wsparcie 
finansowe na  cele  wzbogacenia  sieci  stacji  monitoringu  na  terenie  Województwa.-  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Urząd  Wojewódzki  -  Do  wiadomości:  pismo  skierowane  do  Tomasza  Kastucha  
w sprawie suszy.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Olsztynie  -  meldunek  
z przebiegu prac żniwnych w województwie warmińsko-mazurskim na dzień 28 sierpnia 2015 
roku.- Zarząd zapoznał się z pismem.
W dalszej części Zarząd zapoznał się z wnioskami nadesłanymi z Rad Powiatowych W-
MIR.

- Rada Powiatowa w N. M. Lubawskim - Pismo do Wojewody z prośbą o pilną interwencję 
w kwestii  poszerzenia  listy gatunku roślin uprawnych w uwzględnieniem warzyw.-  Zarząd 
zapoznał  się  z  wnioskiem,  pismo  w  sprawie   szacowania  strat  w  warzywach  zgodnie  z  
ustaleniami  na  Posiedzeniuz  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych  zostanie  skierowane  do  
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

-  Wnioski  Rady  Powiatowej  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie 
węgorzewskim:

1. Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  węgorzewskim 
zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 
500 zł na organizację dożynek powiatowych, które odbędą się w dniu 20 września 2015 
r.  w  miejscowości  Węgielsztyn,  gmina  Węgorzewo.-  Zarząd odrzucił  wniosek,  
ponieważ każda Rada Powiatowa W-MIR uzyskała wsparcie w ramach Uchwały Nr 
16/2015  Zarządu  w  sprawie  współorganizacji  dożynek  w  powiatach  województwa  
warmińsko-mazurskiego w 2015 roku, w związku z czym dodatkowe środki nie zostaną 
przyznane.

2. W związku z pismem z dnia 26.08.2015 r. z Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie 
w  sprawie  wyznaczenia  przedstawiciela  do  Powiatowej  Rady  Rynku  Pracy,  Rada 
Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim  zgłasza 
kandydaturę Pana Jana Skrypoczko do składu ww. Rady. Kandydat jest osobą znaną  
i  szanowaną  przez  społeczność  lokalną.  Wykazuje  duże  zaangażowanie  w pełnione 
przez  siebie  funkcje  społeczne.  Współpracuje  z  ludźmi  zasłużonymi  dla  powiatu 
węgorzewskiego.  Zawsze  aktywny  zawodowo  i  społecznie,  został  wielokrotnie 



doceniony przez lokalne środowisko.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu w skład 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w powiecie węgorzewskim Pana Jana Skrypoczko.

- Wnioski Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim:

1. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się 
z prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie 
przekraczającej 50 zł (pięćdziesiąt zł) na organizację  posiedzenia Rady Powiatowej  
W-MIR z  powiatu  piskiego,  które  odbędzie  się  w  dniu  5  września  2015  r,  w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul.   ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.- 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 
Powiatowej W-MIR.

2. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się 
z  prośbą  do  Zarządu  W-MIR  gdy  w  przypadkach  zbioru  roślin  (kukurydzy)  przed 
szacowaniem przez komisje  szacujące zastosować średnią  stratę  w danej  gminie  dla 
rolnika.-  Zarząd zapoznał się z pismem, wyjaśnił, ze komisje szacujące straty podczas  
szacowania opierają się na wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się 
z prośbą do Zarządu W-MIR aby wystąpić do Wojewody o zrekompensowanie gminom 
kwoty pieniędzy przeznaczone jna umorzenie podatku i opłat KRUS.- Zarząd zapoznał  
się z wnioskiem.

4. Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się 
z  prośbą  do  Zarządu  W-MIR  o  weryfikację  lokalizacji  urządzeń  Instytutu  Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  oraz ustawieniu więcej urządzeń.- Zarząd 
zapoznał  się  z  pismem,  w związku  z  ustaleniami  na  wspólnym posiedzeniu  Zarządu
z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych  pismo  w  sprawie  zwiększenia  lokalizacji  
urządzeń zostawianie wystosowane.

- WniosekRady powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim z dn. 4.09.2015 r:
1. Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  bartoszyckim 

wnioskuje  do  Zarządu  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  o  dofinansowanie  
w kwocie 1 000 zł jednodniowego wyjazdu w dniu 19 września 2015 roku rolników 
z powiatu bartoszyckiego na XII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 
2015 do Badnar k/Poznania.

Uzasadnienie:
Z wagi na chęci rolników w zakresie zapoznania się z nowinkami dotyczącymi nowych 
technologii produkcji rolnej a z drugiej strony dysponowaniem małą ilością wolnego 
czasu rolnicy wnioskują, aby wyjazd taki odbył się jednego dnia.
-  Zarząd  podjął  uchwałę  o  organizacji  wyjazdu  na  XII  Międzynarodową  Wystawę  
Rolniczą AGRO SHOW 2015 do Bednar k/Poznania i  dofinansowaniu transportu w  
kwocie do 1000 zł.

- Wniosek 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 100 zł ze środków będących 
w dyspozycji Rady Powiatowej na zakup tabliczek pamiątkowych, które będą wręczone 
na dożynkach gminnych w Braniewie w dniu 13 września 2015 r -.Zarząd zapoznał się  
z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR.

- Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim:
1. Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim wnioskuje o podjęcie  przez Zarząd  

W-MIR  działań  mających  na  celu:  zmianę  terminu  odstrzału  jeleni;  zwiększenia 
kompetencji  izb rolniczych;  wyegzekwowania  dla  producentów mleka  rekompensat  
z powodu likwidacji kwot mlecznych; wprowadzenia zmian dot. oceny klimatycznego 
bilansu wodnego; zwiększenia środków przeznaczonych na zapobieganie (ogrodzenia 
elektryczne)  wystąpienia  szkód  łowieckich;  utworzenia  ustawy  sejmowej 
rozstrzygającej  kwestię  odszkodowania  za  słupy  energetyczne  i  inne  urządzenia 
przesyłowe  usytuowane  na  gruntach  rolnych;  wprowadzenia  zmian  określających 
normy w ocenie nasion zbóż konsumpcyjnych i paszowych.   - Zarząd po zapoznaniu  
się  z  wnioskiem,  postanowił  zwrócić  się  o  sprecyzowanie  każdego  ze  zgłoszonych 
wniosków.

 Rada  Powiatowa W-MIR w powiecie  nidzickim  -  Zaproszenie  na  posiedzenie  Rady 
Powiatowej W-MIR powiatu nidzickiego w sprawie suszy w dniu 11.09.2015 r. o 11:00  
w Nidzicy.- W posiedzeniu uczestniczył Pan Jan Heichel- Prezes W-MIR.

 Rada Powiatowa Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca 
się do Zarządu z wnioskiem o wydatkowanie kwoty 1000 złotych na współorganizację oraz 
na  ufundowanie  nagród  podczas  Dożynek  Rolniczych  w  Wieliczkach  w  dniu  04 
października  2015.  Zarząd  podjął  decyzję,  że  nagrody  podczas  Dożynek  Rolniczych  w 
Wieliczkach  zostaną  pokryte  w  ramach  Uchwały  Nr  16/2015  Zarządu  w  sprawie  
współorganizacji  dożynek  w  powiatach  województwa  warmińsko-mazurskiego  w  2015 
roku, 

 Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  lidzbarskim 
wnioskuje do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o dofinansowanie kosztów 
transportu na wyjazd ok.  50 rolników z powiatu lidzbarskiego na XII Międzynarodową 
Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2015 do Badnar k/Poznania.-  Zarząd podjął uchwałę  
o dofinansowaniu transportu do kwoty 1000 zł.

4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pismo  dotyczące  posiedzenia  Rady  ds.  Kobiet  i  Rodzin  z  Obszarów  Wiejskich. w 

dniach 9-10.10.2015 roku w Warszawie – Zgodnie z wcześniej podjetą uchwałę do prac 
rady zostały oddelegowane  Pani Zofii  Stankiewicz-  Członka Zarządu W-MIR i  Pani  
Agnieszki  Kobryń-  Przewodniczącej  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
bartoszyckim.

 Program spotkania Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich.- Zarząd zapoznał  
się z programem.

 Odpowiedź MRiRW na pytania odnośnie naboru wniosków  na poddziałanie "pomoc 
w  rozpoczęciu  działalności  gospodarczej  na  rzecz  młodych  rolników".  - Zarząd 
zapoznał się z pismem.



 Odpowiedź  resortu  rolnictwa  na  opinię  samorządu  rolniczego  do  projektu 
rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy 
na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w 
rozpoczęciu  działalności  gospodarczej  na  rzecz  młodych  rolników”  objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Do wiadomości  Informacja Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  o udziale w pracach  
Rady Ministrów UE ds.  Rolnictwa i  Rybołówstwa w dniu 7 września 2015 r.,  która 
przedstawiona została na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
dniu 9 września br. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  możliwości  zgłaszania 
tematów  badawczych,  które  mogłyby  realizować  w  2016  roku  instytuty  badawcze 
resortu rolnictwa. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,,  z prośbą o przekazanie opinii do 
11 września 2015 r. -  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  danych  zamieszczanych  
w  rejestrze  zwierząt  gospodarskich  oznakowanych  przesłany  do  konsultacji  
z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt Krajowej Polityki Miejskiej z prośbą o zgłaszanie uwag w do 08 września 2015 
r.-  Zarząd zapoznał się z pismem.

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach z prośbą o opinię do 23.09.2015 r. -
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Poselski  projekt  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwych  praktyk  rynkowych 
przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec 
dostawców tych produktów. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Autopoprawka  do  poselskiego  projektu  ustawy  o  przeciwdziałaniu  marnowaniu 
żywności oraz o zmianie niektórych innych ustaw z prośbą o zgłaszanie uwag do 21 
września 2015 r. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
warunków i  trybu  przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy finansowej  na  operację  typu 
„Rozwój  przedsiębiorczości-  rozwój  usług  rolniczych”  w  ramach  poddziałania 
„Wsparcie  inwestycji  w  tworzenie  i  rozwój  działalności  pozarolniczej”  objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. -  Zarząd zapoznał się
 z pismem.

 Projekt  rozporządzenia zmieniające  rozporządzanie  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej  do 
tytoniu,  oraz  w  sprawie  zaliczek  na  poczet  płatności  bezpośrednich  za  2015  rok.- 
Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Wójt  Gminy  Purda-  Oferta  na  zakup  nieruchomości  położonej  w  Klewkach.  - 
Postanowiono wystosować pismo z zaproszeniem Wójta na kolejne posiedzenie Zarządu 
w celu przeprowadzenia dalszych negocjacji.



 Podjęto uchwałę w sprawie  współorganizacji  wspólnie z KRIR Pikniku wieprzowego 
oraz upoważnienia Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR i Pana Romualda Tańskiego 
Wiceprezesa W-MIR do podpisania umowy na jego realizację.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Janowi  Heichelowi-  
Prezesowi W-MIR i Panu Romualdowi Tańskiemu - Wiceprezesowi W-MIR za udział w  
Warmińsko- Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, która odbyła ise w dniach 
5-6  września  2015  r.  podczas  XXII  Jesiennych  Targach  Rolniczych  „Wszystko  dla 
Rolnictwa”.

 Podjęto uchwałę  w sprawie  upoważnienia prezesa W-MIR i Dyrektora Biura W-MIR 
do podpisania porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
realizację operacji „ Aktywne kobiety polskiej wsi w nowej perspektywie finansowej na  
lata 2014-2020'- konferencja oraz upoważnienia prezesa W-MIR i Dyrektora Biura W-
MIR  do  podpisania  porozumienia  z  Samorządem  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego  na  realizację  operacji  „Serowarstwo  jako  element  zrównoważonego 
rozwoju obszarów wiejskich – warsztaty.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  wspólorganizacji  Dożynek  Powiatu  
Ostródzkiego, w tym pokrycia kosztów organizacji stoiska wystawowego w kwocie 200  
zł  i  zwrotu  kosztów  podróży  za  udział  w  Dożynkach  Panu  Janowi  Heichelowi-  
Prezesowi W-MIR w dniu 13.09.2015 w kwocie 200 zł.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  pokrycia  kosztów  dojazdu  do  Olsztyna  Pani  Haliny 
Domian, Pana Antoniego Nikla i Pana Kazimierza Wróblewskiego,  czyli  do miejsca  
zbiórki podczas Wyjazdu na Dożynki Prezydenckie do Spały

 Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi -  Komunikat  w sprawie zakresu możliwych 
zmian  przyznawania  premii  dla  młodych  rolników  w  ramach  PROW  2014-2020.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w Olsztynie  -  Informacja  o  przekazaniu 
pisma W-MIR w sprawie użytkowania armatek hukowych oraz ich oddziaływania na 
lokalną  faunę  przekazano  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego Departament  Ochrony Środowiska.  -  Postanowiono przesłać  pismo do 
wiadomości Członków Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  -  Do  wiadomości  WMIR: 
zawiadomienie  w  sprawie  użytkowania  armatek  hukowych  do  płoszenia  dzików.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wojewódzka  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczna  w  Olsztynie  -  Informacje  
o  opracowanych  "Wytycznych  Dobrej  Praktyki  Higienicznej  i  Produkcyjnej  przy 
produkcji  żywności  niezwierzęcego  pochodzenia  w  warunkach  domowych  
z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw". -  Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Zarodowej Trzody Chlewnej - Skarga na  
V-ce Prezesa PZHiPTCH "Polsus" i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. -Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Związek  Stowarzyszeń  "Kraina  Drwęcy  i  Pasłęki"  -  Prośba  o  ponowne  złożenie 
deklaracji członkowskiej o przystąpieniu do Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki 
wystosowane do Pani Zofii Stankiewicz.- Zarząd zapoznał się.

 Urząd Miejski  w Olecku - zaproszenie  na dożynki  wraz  z  pocztem sztandarowym  
w Olecku w dniu 20 września  2015 roku.-  Zarząd zapoznał  się  z  zaproszeniem,  w 



związku z tym, ze 20 09.2015 r. organizowane są Dożynki Wojewódzkie Izba Rolnicza 
nie będzie uczestniczyła w planowanych dożynkach.

 Urząd  Gminy  Godkowo  -  Podziękowanie  za  wsparcie  "Dożynek  Gminnych  2015  
w Godkowie". - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Instytut  Badań  nad  Demokracją  i  Przedsiębiorstwem  Prywatnym  -  zaproszenie  do 
programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców". - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Informacja  
o powołaniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  oraz  o  składzie  tego  organu  wraz  
z  zaproszeniem  na  pierwsze  posiedzenie  w  dniu  07.09.2015  r  w  Olsztynie  –  w 
posiedzeniu uczestniczyła Aleksandra Kasińska pracownik biura W-MIR

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  Pismo kierowane do 
Pani Zofii Stankiewicz w sprawie spotkania nt. "Miasteczka Smaku" w dniu 14.09.2015 
roku w Olsztynie –  Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży za udział w  
spotkaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu W-MIR.

 Urząd Gminy Lelkowo - Porządek sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 09.09.2015 r.- 
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział  
w spotkaniu.

 Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni - Zaproszenie na uroczystość nadania 
i poświęcenia sztandaru W-MZHK w dniu 12 września 2015 roku w Bartągu -Podjęto  
uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Janowi  Heichelowi  za  udział  w 
spotkaniu.

 Agrocentrum  -  Zaproszenie  na  oficjalne  otwarcie  nowego  zakładu  produkcji  pasz, 
premiksów i  koncentratów 12.09.2015 r.  w Grajewie –  Podjęto  uchwałę w sprawie  
zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Krzysztofowi  Wiśniewskiemu-  Członkowi  Zarządu  
W-MIR za udział w spotkaniu.

 Sanktuarium  Matki  Bożej  w  Gietrzwałdzie  -  Zaproszenie  na  Główne  Uroczystości 
Odpustowe  i  Dożynki  Archidiecezjalne  13.09.2015  r.  w  Gietrzwałdzie  –  Podjęto  
uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  Panu   Romualdowi  Tańskiemu  
Wiceprezesowi W-MIR za udział w uroczystościach.

 Urząd Miasta i Gminy w Bisztynku – Zaproszenie na Gminne Dożynki 13.09.2015 r. 
w  Bisztynku  -  Podjęto  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pani  Agnieszki  Kobryń 
Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim  do uczestnictwa w  
uroczystości. 

 Starostwo  Powiatowe  w  Kętrzynie  -  Zaproszenie  na  Powiatowo-Gminne  Święto 
Plonów 13.09.2015 r. w Barcianach -  Podjęto uchwałę oddelegowaniu Pana Romana 
Kuriaty  Delegata  do  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  w  powiecie  kętrzyńskim  do 
uczestnictwa w spotkaniu.

 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach - Zaproszenie na obrady XIII zwyczajnej sesji 
Rady Powiatu Bartoszyckiego w dniu 16.09.2015 r. o godz. 10:00 w Bartoszycach.- 
Podjęto  uchwałę  o  zwrocie  kosztów podróży  Panu Janowi  Heichelowi  –  Prezesowi
W-MIR za udział w spotkaniu.

 Polska  Izba  Gospodarcza  Maszyn  i  Urządzeń  Rolniczych  -  Informacje  dotyczące 
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 18-21.09.2015 r. w Bednarach k/
Poznania.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na 
uroczystość Dożynkową Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20 września 



2015 roku w Olsztynku. - Podjęto uchwałę  w sprawie oddelegowania przedstwicieli  
W-MIR do udziału w Dożynkach Wojewódzkich, postanowiono  zwrócić koszty podróży 
Członkom Zarządu W-MIR oraz Pani Urszuli  Suchockiej  i  Panu Jerzemu Salitrze- -  
Członkom  Rad  Powiatowych,  którzy  będą  pełnili  funkcję  Starostów  Dożynek  
Wojewódzkich.

 Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w  Karolewie  -  Zaproszenie  na 
uroczystość obchodów Dnia Patrona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
w  Karolewie,  21.09.2015  r.  w  Karolewie.-  Zarząd  oddelegował  do  udziału  Pana 
Krzystofa Wiśniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.

 Instytut  Uprawy Nawożenia  i  Gleboznawstwa -  Zaproszenie  na warsztaty naukowe: 
"Techniki  uprawy  roli  dla  rolnictwa  niskoemisyjnego  -  siew  pasowy"  w  dniu 
22.09.2015 r. w Osinach - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Zbigniewa 
Ziejewskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.

 Senat  RP  - Zaproszenie  na  165  posiedzenie  komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
23.09.2015 r. godz. 13:00 w budynku Senatu.

 Starostwo Powiatowe w Elblągu - Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody Światowego 
Dnia  Turystyki  "Miliard  Turystów,  Miliard  Możliwości"  w  dniu  25.09.2015  roku  
w Elblągu.  -  Zarząd podjął  uchwałę  o oddelegowaniu  Pana marka Kuźniewskiego-  
Członka Zarządu W-MIR.

 Regionalny Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  -  Zaproszenie  na posiedzenie 
Rady  Gospodarki  Wodnej  Regionu  Wodnego  Środkowej  Wisły,  regionu  wodnego 
Jarftu,  regionu  wodnego  Niemna,  regionu  wodnego Łyny  i  Węgorapy oraz  regionu 
wodnego Świeżej w dniu 28 września 2015 roku Warszawa.-  Zarząd podjął uchwałę
w  sprawie  oddelegowania  do  pracy  Rady  Gospodarki  Wodnej  Regionu  Wodnego 
Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego 
Łyny  i  Węgorapy  oraz  regionu  wodnego  Świeżej  Pana  Romualda  Tańskiego-  
Wiceprezesa W-MIR. 

 Instytut  Technologiczno-Przyrodniczy  -  Zaproszenie  do  udziału  w  Ogólnopolskiej 
Konferencji  Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej  pn.  „Instytut  Technologiczno-
Przyrodniczy dla  nauki,  praktyki  i  doradztwa",  w dniu 30.09.2015 r.  w Warszawie. 
Zarząd  podjął  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana  Zbigniewa  Ziejewskiego  -  
Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.

 Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski  -  Zaproszenie  na  uroczystość  inauguracji  Roku 
Akademickiego 2015/2016 w dniu 2 października 2015 w Centrum Konferencyjnym 
Olsztyn-Kortowo.  -  Zarząd  podjął  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana  Jana  Heichela-
Prezesa W-MIR.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na XII Rolniczy Festiwal 
Nauki  "Gleba-Środowisko-Człowiek"  w dniach  15-16  Października  w Brwinowie.  - 
Zarząd  podjął  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana  Marka  Kuźniewskiego-  Członka  
Zarządu W-MIR.

 Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego- zaproszenie 
do wzięcia udziału w konferencji, pt. Planuj karierę i pracuj bezpiecznie” w dniu 12 
października  2015  r.  -  Zarząd  podjął  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana  Marka 
Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.

 Gminny ośrodek Kultury w Kolnie- Podziękowanie za wsparcie organizacji Dożynek w 
Kolnie. - Zarząd zapoznał się z podziękowaniem.



 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie- 
zaproszenie do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Izby Rzemieślniczej Chambre 
de  Metiers,  które  odbędzie  się  w  dniu  25.09.2015  r.-  Zarząd  podjął  uchwałę
o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa- Podział zadań dot. Miasteczka 
Smaku”.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko-Mazurskiego – zaproszenie na X sesję 
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  Podjęto uchwałę o oddelegowaniu  
Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.

 Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi-  prośba  o  opinię  w  sprawie  nabycia  przez  
cudzoziemca  nieruchomości  rolnej  oznaczonej  działką  nr  95/5  o  pow.  3,07  ha, 
położonej w miejscowości Zerbuń, gm. Jeziorany.- Zarząd po zapoznaniu się z pismem,  
przeprowadził głosowanie i postanowił wydać pozytywną opinię.

 Pani  Anna  Surowiec  pismo  w  sprawie  wykupu  ziemi  od  ANR w gminie  Płoskinia-  
Zarząd  postanowił  zapoznać  się  ze  sprawą,  przekazał  ją  do  przeanalizowania 
pracownikowi biura W-MIR.

 Paweł  Iwaszko-  prośba  o  opinie  w  sprawie  przedłużenia  umowy  dzierżawy  ziemii-  
Zarząd postanowił sprawę skierować do zaopiniowania przez Radę Powiatową W-MIR 
w powiecie ełckim, po uzyskaniu opinii od Rady zostanie ona przedstawiona ANR.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

 złożenia wniosku i upoważnienia Prezesa W-MIR i Dyrektora Biura do podpisania wniosku  na 
dotację  na pokrycie kosztów nagród przyznanych na wypłacenie hodowcom zwierząt, które  
zdobyły tytuł czempiona lub viceczempiona  podczas Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierzać 
Hodowlanych w dniach 5-6 września 2015

 organizacji  wyjazdu przedstawicieli  W-MIR na konferencję   pn.:  "Zarządzanie  ryzykiem w 
rolnictwie w kontekście tegorocznej klęski suszy" 07.10.2015 do Warszawy

 zmiany  uchwały  w  sprawie  oddelegowania  przedstawicieli  WMIR  do  komisji  powiatowych 
szacujących szkody spowodowane suszą;  oddelegowano:  Pan Jan Jerzy  Paluszek – powiat  
lidzbarski, Pan Kazimierz Waśkiewicz – powiat piski, Pan Tadeusz Kaczkowski, Pan Czesław  
Wierzuk  oraz  Pan  Krzysztof  Dariusz  Jabłonowski  –  powiat  szczycieński  i  Pan  Eugeniusz  
Zugiel- powiat olsztyński

 oddelegowaniu w skład Powiatowej Rady Rynku pracy w powiecie węgorzewskim Pana Jana  
Skrypoczko – Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim
 organizacji wyjazdu na XII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2015 do Bednar  

k/Poznania i dofinansowaniu transportu w kwocie do 1000 zł.( na wniosek Rady Powiatowej  
W-MIR w powiecie bartoszyckim)

 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim
  dofinansowania transportu do kwoty 1000 zł XII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO  

SHOW  2015  do  Badnar  k/Poznania.(  na  wniosek  rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie  
lidzbarskim)

 współorganizacji   wspólnie  z  KRIR  Pikniku  wieprzowego  oraz  upoważnienia  Pana  Jana  
Heichela- Prezesa W-MIR i Pana Romualda Tańskiego Wiceprezesa W-MIR do podpisania  
umowy na jego realizację.



  zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi-  prezesowi W-MIR i  Panu Romualdowi 
Tańskiemu  -  Wiceprezesowi  W-MIR  za  udzał   Warmińsko-  mazurskiej  Wystawie  Zwierząt  
Hodowlanych  podczas   XXII  Jesinnych  Targach  Rolniczych  „Wszystko  dla  Rolnictwa”  w 
dniach 5-6 września 2015 r..

 upoważnienia  prezesa  W-MIR  i  Dyrektora  Biura  W-MIR  do  podpisania  porozumienia  z  
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji „Aktywne kobiety  
polskiej  wsi w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020- konferencja 

  upoważnienia  prezesa  W-MIR  i  Dyrektora  Biura  W-MIR  do  podpisania  porozumienia  z  
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji„Serowarstwo jako 
element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – warsztaty.

 wspólorganizacji Dożynek Powiatu Ostródzkiego w dniu 13.09.2015
  pokrycia kosztów dojazdu do Olsztyna dla Pani Haliny Domian, Pana Antoniego Nikla i Pana  

Kazimierza  Wróblewskiego,  czyli  do  miejsca  zbiórki  podczas  Wyjazdu  na  Dożynki 
Prezydenckie do Spały w dniach 12-13 września 2015 r.

  zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi  za uczestnictwo w sesji  Rady Gminy w 
Lelkowie w dniu 09.09.2015

 zwrotu  kosztów  podróży  za  uczestnictwo  w  spotkaniu  nt.  "Miasteczka  Smaku"  Pani  Zofii  
Stankiewicz- Członkowi Zarządu W-MIR  w dniu 14.09.2015 roku w Olsztynie.

  zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za uczestnictwo w uroczystościach nadania i  
poświęcenia sztandaru W-MZHK w dniu 12 września 2015 roku w Bartągu

 zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Krzysztofowi  Wiśniewskiemu-  Członkowi  Zarządu  
W-MIR za  udział  w  otwarciu  Nowego  Zakładu  produkcji  pasz,  premiksów i  koncentratów 
12.09.2015 r. w Grajewie

 zwrotu  kosztów  podróży  Panu   Romualdowi  Tańskiemu  Wiceprezesowi  W-MIR  za  udział
w  uroczystościach  Odpustowych  i  Dożynkach  Archidiecezjalnych  w  dniu  13.09.2015  r.
 w Gietrzwałdzie

 oddelegowania Pani Agnieszki Kobryń Przewodniczącej Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  
bartoszyckim  do uczestnictwa w  Gminnych Dożynkach w dniu 13.09.2015 r. w Bisztynku.

  oddelegowania  Pana  Romana  Kuriaty  Delegata  do  Walnego  Zgromadzenia  W-MIR  w 
powiecie kętrzyńskim na Powiatowo-Gminne Święto Plonów 13.09.2015 r. w Barcianach 

 zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Janowi  Heichelowi  –  Prezesowi
W-MIR za udział  w  obradach XIII  zwyczajnej  sesji  Rady Powiatu  Bartoszyckiego w dniu  
16.09.2015 r. o godz. 10:00 w Bartoszycach

 oddelegowania  przedstwicieli  W-MIR  do  udziału  w  Dożynkach  Wojewódzkich  w  dniu  20 
września 2015 roku w Olsztynku

 oddelegowania  Pana  Krzysztofa  Wiśniewskiego  na  uroczystość  obchodów  Dnia  Patrona  
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie w dn.21.09.2015 r.

 oddelegowania  Pana  Marka  Kuźniewskiego  -  Członka  Zarządu  W-MIR  na  Wojewódzkie 
Obchody  Światowego  Dnia  Turystyki  "Miliard  Turystów,  Miliard  Możliwości"  w  dniu  
25.09.2015 roku w Elblągu.

 oddelegowania  do  pracy  Rady  Gospodarki  Wodnej  Regionu  Wodnego  Środkowej  Wisły,  
regionu wodnego Jarftu, regionu wodnego Niemna, regionu wodnego Łyny i Węgorapy oraz  
regionu wodnego Świeżej  Pana Romualda Tańskiego 

 oddelegowania Pana Zbigniewa Ziejewskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 
powiecie  nowomiejskim  do  udziału  w  Ogólnopolskiej  Konferencji  Upowszechnieniowo-



Wdrożeniowej pn. „Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa", w 
dniu 30.09.2015r. w Warszawie.

 oddelegowania  Pana  Jana  Heichela-Prezesa  W-MIR  na  uroczystość  inauguracji  Roku  
Akademickiego 2015/2016 w dniu 2 października 2015 w Centrum Konferencyjnym Olsztyn-
Kortowo.

 oddelegowania  Pana  Marka  Kuźniewskiego-  Członka  Zarządu  W-MIR  na  XII  Rolniczy  
Festiwal Nauki "Gleba-Środowisko-Człowiek" w dniach 15-16 Październikaw brwinowie

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR do wzięcia udziału w 
konferencji, pt. Planuj karierę i pracuj bezpiecznie” w dniu 12 października 2015 

 oddelegowania Pani  Zofii  Stankiewicz-  Członka Zarządu W-MIR do udziału w spotkaniu  z  
przedstawicielami  Izby  Rzemieślniczej  Chambre  de  Metiers,  które  odbędzie  się  w  dniu 
25.09.2015 r. w Olsztynie

 oddelegowania  Pana  Jana  Heichela  -  Prezesa  W-MIR  na  X  sesję  Sejmiku  Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 września 2015 r.

Na  tym posiedzenie zakończono.

              Jan Heichel                                                                Protokołowała:

                                                                                                Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Prezes Warmińsko-Mazurskie

           Izby Rolniczej


