
Protokół nr 19/2015
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 01 października 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 oraz 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. 1630. 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Pisma w sprawie suszy
2. Wnioski Rad Powiatowych
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Przed  przejściem  do  zaplanowanego  porządku  obrad  Pan  Jan  Heichel  -  Prezes  W-MIR 
poinformował,  że  uczestniczył  w  dniu  dzisiejszym  w  spotkaniu  w  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych w sprawie  zmian ustawy o kształtowaniu ustroju rolnym. Po zmianie ustawy w skład 
komisji  ds. kształtowania ustroju rolnego oprócz przedstwiciela ANR i Izby Rolniczej wejdą 
przedstawiciele  gmin  i  starostw  powiatowych.  Podczas  spotkania  zaproponowano,  że  ANR 
wystąpi do gmin z pismem – z propozycją, aby przedstawicielem gminy został -oddelegowany 
przedstawicel W-MIR. Ustawa wejdzie w życie z dniem 01.01.2016 r. i o od tej pory każdy ruch 
ziemią  będzie  musiał  zostać  zaopiniowany przez  komisję.  Pan Jan  Heichel-  Prezes  W-MIR 
dodał,  że  w  najbliższym czasie  wspólnie  z  Agencją  Nieruchomosci  Rolnych  trzeba  będzie 
zorganizować  szkolenia  dla  Członków  Izby  Rolniczej,  na  temat  funkcjonowania  wcześniej 
wspomnianych komisji.

Ad  1.  W  pierwszym  punkcie  porządku  obrad  Zarząd  W-MIR  zapoznał  się  z  pismami
 w sprawie suszy.

· Krajowa Rada Izb Rolniczych - informacja MRiRW dotycząca składania przez producentów 
rolnych wniosków o pomoc finansową w związku z suszą. - Zarząd zapoznał się z pismem.

· Warmińsko-Mazurski  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie  -  Do  wiadomości  WMIR  pismo 
kierowane do MRiRW w sprawie możliwości podjęcia działań w celu wydłużenia terminu 
składania wniosków przez producentów rolnych udzielenie pomocy.- Zarząd zapoznał się z  
pismem.

· Krajowa  Rada  Izb  Rolniczych  -  Odpowiedź  MRiRW  dotycząca  braku  możliwości 
przedłużenia terminu na składanie przez rolników o pomoc w związku z suszą.-  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

· Pomorska Izba Rolnicza - Pismo skierowane do Prezesa KRIR z prośbą o podjęcie działań 
zmierzających  do  zmiany  przepisów  w  zakresie  szacowania  szkód  
w  gospodarstwach  rolnych  wywołanych  niekorzystnymi  zjawiskami  atmosferycznymi.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

· Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Pismo skierowane do kierowników 
PZDR  w  sprawie  weryfikacji  protokołów  w  gospodarstwach  rolnych,  
w których prowadzona jest produkcja mleka. - Zarząd zapoznał się z pismem.

· Warmińsko-Mazurski  Urząd  Wojewódzki  w  Olsztynie  -  notatka  służbowa  dotycząca 
spotkania z dnia 28.09.2015 r. - Zarząd zapoznał się z notatką, podjęto uchwałę o zwrocie  



ksoztów  podróży  dla  Jan  Heichela-  Prezesa  W-MIR,  Marka  Kuźniewskiego-  Członka 
Zarządu  W-MIR,  Mirosława  Borowskiego-  Delegata  do  KRIR,  którzy  uczestniczyli  w  
spotkaniu.

· Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na posiedzenie 
Komisji  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  Rolnictwa,  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej,  które  odbędzie  się  w  dniu  23  września  2015  r.  w  siedzibie  Samorządu 
Województwa  –  Zarząd  podjął  uchwałę  o  zwrocie  kosztów  podróży  Panu  Janowi  
Heichelowi – Prezesowi W-MIR.

· Po  zapoznaniu  sie  z  pismami  dotyczącymi  suszy  Zarzad  W-MIR  dyskutował  o  problemach 
związanych z szacowaniem skutków suszy.   Prezes poinformował wszystkich członków Zarządu, że 
dzięki  interwencji  W-MIR  do  kosztów  obniżenia  przychodu  w  protokołach  szacowania  należy 
doliczyć  koszty  poniesione  na  zakup  pasz  objetościowych,  co  wynika  zarówno  z  przepisów  
krajowych jak i z rozporządzenia Komisji Europejskiej. Zarząd W-MIR jednogłośnie stwierdził, że 
zasady  szacowania  powinny  być  jednolite  dla  całego  kraju.  Ponadto  w  związku  z  wyjazdem  
przedstawicieli W-MIR do Sejmu w dniu 07.10.2015 r., na konferencję w sprawie suszy polecnono  
pracownikowi  biura  W-MIR  wystąpienie  do  W-MODR  o  przygotowanie  zestawień  o  ilości  
wykonanych protokołów suszowych z wyszczególnieniem tych, w których starty wynoszą powyżej 30  
%,  w  celu  przedstawienia  informacji  Ministrowi  Rolnictwa.   Postanowiono  także  wystąpić  do  
podmiotów skupowych o rozważenie pomocy producentom bydła w transporcie pasz.

     
Ad. 2 W kolejnym punkcie porzadku obrad Zarząd zapoznał się z wnioskami napływajacymi 
z Rad Powiatowych W-MIR.Wnioski Rad Powiatowych.

· Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim:
· Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Powiecie Iławskim  działając w 

imieniu  rolników  zwraca  się  prośbą  o  wystosowanie  pisma  do  Ministerstwa  Rolnictwa
i  Rozwoju  Wsi  w  kwestii  podjęcia  działań  dot.  wyegzekwowania   rekompensat  dla 
producentów mleka z powodu likwidacji systemu kwot mlecznych. -  Zarząd wyjaśnił, ze  
wyżej  wymieniony  wniosek  był  przedmiotem konsultacji  Komisji  Europejskiej.  Większość  
Państw wypowiedziało się przeciwko odstąpieniu od kar. Natomiast obecnie ważną kwestią 
jest, aby pieniądze z kar od producentów mleka wróciły do sektora mlecznego.

· Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim zwraca się z prośbą o wystosowanie pisma 
do Ministerstwa Środowiska w sprawie wprowadzenia zmiany w regulacjach prawnych dot. 
wydłużenia okresu polowań na łańki jelenia szlachetnego ze wskazaniem terminu  od 15 
lipca.- Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem i  stwierdził,  że  realnym  terminem przesunięcia 
okresu  polowań  i  wydłużenie  go  jest  termin  od  1  września.  Postanowiono  przygotować  
wystąpienie w tej sprawie.

· Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim zwraca się z prośbą o wystosowanie pisma 
do Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia zmian w Ustawie z dnia 14 
grudnia  1995r.  o  izbach  rolniczych  odnoszących  się  do  zadań  i  zasad  działania  izb 
rolniczych.-  Zarząd wyjaśnił,  że  Ustawa jest  cały  czas przedmiotem dyskusji.  Ostateczne 
decyzje, mimo często proponowanych zmian  należą do Parlamentarzystów

· Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Iławskim zwraca się z prośbą o wystosowanie pisma 
do  Ministerstwa  Środowiska  i  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi   w  sprawie 



nowelizacji przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie w kwestii 
ponoszenia  przez Skarb Państwa odpowiedzialności  finansowej  za szkody wyrządzone w 
uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną oraz przeznaczania dla kół łowieckich 
środków  finansowych  na  zabezpieczenia  (urządzenia  elektryczne)  przed  wystąpieniem 
szkód.  -  Zarząd wyjaśnił, że Ustawa „Prawo łowieckie” była przedmiotem wielokrotnych 
konsultacji,  nasze  opinie  były  przesyłane  do  Ministrów  i  Parlamentarzystów.  Na  dzień 
dzisiejszy zaproponowany projekt nie został przyjęty przez sejm i prawdopodobnie w obecnej  
kadencji nie zostanie on przyjęty.

Ad  3  Następnie  Zarząd  zapoznał  się  z  pismami  otrzymanymi  z  Krajowej  Rady  Izb 
Rolniczych:
· prośba MRiRW o przekazanie opinii w zakresie:

•  produktów wrażliwych (prosimy o przekazanie ew. krótkiej listy w 8 cyfrowych kodach 
CN), które Państwa zdaniem, powinny zostać wyłączone z pełnej liberalizacji  importu z 
Tunezji  ze  względu  na  spodziewane  negatywne  skutki  takiej  liberalizacji  dla  polskiego 
rolnictwa, - Zarząd zapoznał się z pismem.
• zasadności utrzymania cen wejścia,-
• ewentualnych  barier pozataryfowych w dostępie do rynku tunezyjskiego, jakie napotykają 
polscy eksporterzy,- Zarząd zapoznał sięz pismem.

· Pismo z resortu rolnictwa w sprawie propozycji Ministerstwa Finansów odnośnie zmiany 
poziomu finansowania izb rolniczych.- Zarząd zapoznał się z pismem i postanowił odnieść  
się do niego przedstawiając następujace argumenty:

1. Izby rolnicze zostały utworzone na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych  
(Dz .U. 2014 poz 1079) jako samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów  
rolnictwa i  reprezentujący  interesy  zrzeszonych w nim podmiotów wpływa na kształtowanie  
polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Projektodawcą ww. ustawy był Minister Rolnictwa i  
Rozwoju Wsi. Uwzględniając powyższe Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest też właściwym do  
projektowania ewentualnych zmian omawianej ustawy, a nie Minister Finansów.
2. Podstawowy dochód izb rolniczych pochodzi z 2% odpisu uzyskanego od wpływów z tytułu 
podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1. ustawy i  
izbach rolniczych. Przez lata 2012-2014 dochód ten wykazywał wyższy poziom niż miało to 
miejsce w latach poprzednich. Od 2014 roku podstawą do ustalania podatku rolnego jest  
średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy. Należałoby wziąć pod uwagę, że odpis z roku na rok będzie się zmniejszał, 
dodatkowo obniżenie z 2% do 1% odpisu po pewnym czasie spowoduje, iż nie będzie środków 
na podstawowe wydatki niezbędne do funkcjonowania izb.
3. Średnia cena skupu żyta w latach 2005-2011 była o połowę niższa niż w latach 2012-2013.  
Jednak Minister Finansów objął kontrolą tylko lata 2012-2013 i na ich podstawie sformułował 
wnioski, iż izby mają znaczne zyski. Niestety tendencja jest spadkowa i izby nie będą miały już 
takich dochodów.
Średnia cena skupu żyta w latach: 2005 – 37,67; 2006 – 27,88; 2007 – 35,52; 2008 – 58,29;  
2009 – 55,80; 2010 – 34,10; 2011 – 37,64; 2012 – 74,18; 2013 – 75,86; 2014 – 69,28.
4. Izby rolnicze nie mogą prowadzić działalności gospodarczej zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o 
izbach rolniczych.
5. Zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o izbach rolniczych samorząd rolniczy jest niezależny w 
wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom. Propozycja zmian, iż do izb rolniczych 
będą miały zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych - pytanie w jakim zakresie? 
Jeśli w pełnym zakresie - wiązałoby się to z obowiązkiem przedkładania sprawozdań 
finansowych i merytorycznych Ministrowi Finansów, zerowaniem środków na koniec roku.  
Pierwsza rata odpisu w danym roku wpływa do izb rolniczych na początku kwietnia. Jeśli Izby 
podlegałby w pełni pod ustawę finansów publicznych, nie miałyby środków na funkcjonowanie 
od stycznia do kwietnia danego roku.



6.Zgodnie z art. 21a ustawy o izbach rolniczych członkom walnego zgromadzenia, zarządu,  
komisji problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej i delegata do Krajowej Rady Izb 
Rolniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przez walne 
zgromadzenie. To sam ustawodawca dał delegację otrzymywania diet za udział w posiedzeniach 
organów izby. Dieta jest rekompensatą za utracony czas i w żaden sposób nie można uznać, że 
została przyznana w celach zarobkowych. Ponadto od wszystkich wypłaconych diet  
odprowadzany jest podatek dochodowy od osób fizycznych.
7. Po 20 latach umacniania pozycji izb rolniczych na arenie organizacji rolniczych w Polsce,  
dzięki stałym dochodom uzyskiwanym z odpisu podatkowego, istnieje możliwość finansowania 
kadry specjalistów oraz zakupu lub budowy nieruchomości obniżających koszty funkcjonowania 
biur w izbach.
8. Izby cały czas czekają na zwiększenie kompetencji, jednak ustawodawca uparcie nie daje 
narzędzi i możliwości sprowadzając Izby w głównej mierze do roli opiniotwórczych.
· Do  wiadomości  pismo  Zarządu  KRIR  w  sprawie  polityki  ograniczania  emisji  gazów 

cieplarnianych dla Rolnictwa UE.- Zarząd zapoznał się z pismem.
· Prośba o zgłoszenie tematów do omówienia podczas posiedzenia Rady Społecznej ANR w 

dn. 05.10.2015.- Zarząd zapoznał się z pismem.
· Opinia  do  projektu  MRiRW dotycząca  płatności  bezpośrednich.-  Zarząd  zapoznał  się  z  

pismem.
· Stanowisko MRiRW w sprawie płatności zwierzęcych.- Zarząd zapoznał się z pismem.
· Pismo Prezesa  KRIR Wiktora  Szmulewicza skierowane do Prezesów Wojewódzkich Izb 

Rolniczych wraz z załącznikami w sprawie emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo.-  
Zarząd zapoznał się z pismem.

· Konsultacje  społeczne  dotyczące  Porozumienia  w  sprawie  handlu  usługami.-  Zarząd 
zapoznał się, postanowił zgłosić swoje uwagi dot. różnic przestrzegania norm sanitarno-  
weterynaryjnych  oraz różną skalę  produkcji  gospodarstw rodzinnych  i   wielkich ferm.  
Zdaniem  Zarzadu  należy  to  dostosować  i  ujednolicić,  w  przeciwnym  razie  będzie  to  
zagrożenie dla rodzinnego rynku.

· Wytyczne  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.

· Opinia  samorządu rolniczego do projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy 
finansowej  na  operacje  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 opinią.

Ad. 4 W ostatnim punkice porządku obrad Zarzad omówił sprawy bieżące. 

· Zarząd W-MIR w dniu posiedzenia  spotkał się z Wójtem Gminy Purda Panem Piotrem  
Płoskim  w  celu  przeproadzenia  negocjacji  cenowych  w  związku  z  ogłoszoną  przez  
Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą sprzedażą prawa własności nieruchomości w Gminie 
Klewki.  W  wyniku  przeprowadzonych  negocjacji  podpisano  list  intencyjny  dot.   kupna 
nieruchomosci za cenę 700 tys. zł w 5 ratch, oprocentowanych w stosunku rocznym 2 %.  
Poandto  w  liscie  intencyjnym zaznaczono,  że  zakup  nieruchomości  przez  Gminę  Purda  
nastąpi w przypadku uzyskania przez Wójta  pozytywnej Uchwały Rady Gminy Purda.



· Zarząd  W-MIR  omówił  organizację  wyjazdu  na  konferencję  w  dn.  07.10.2015  r.  do 
Warszawy. Ustalono, że zostanie zorganizowany transport zbiorowy, podjęto także uchwałę  
organizacji  wyjazdu  przedstawicieli  W-MIR  na  konferencje "Zarządzanie  ryzykiem  w 
rolnictwie  w kontekście  tegorocznej  klęski  suszy"   do  Warszawy.  Postanowiono zwrócić 
koszty  podróży  przedstawicielom  W-MIR  uczestniczącym  w  konferencji "Zarządzanie 
ryzykiem w rolnictwie w kontekście tegorocznej klęski suszy"  w Warszawie   za dojazd do 
miejsca zbiórki w dniu 07.10.2015 r.

· Pani Jolanta Mackiewicz- Wicedyrektor biura W-MIR I Pani Zofia Stankiewicz- Członek  
Zarządu  W-MIR  przedstawiły  propozycje  Urzędu  Marszałkowskiego  dotycząca 
partycypowania w kosztach zakupu licencji  dot.  Miasteczko Smaku".  Zarząd W-MIR nie  
wyraził  zgody  na  zakup  licencji,  ponieważ  nie  jest  to  zgodne  ze  Statutem  Wamrińsko-
Mazurskiekj Izby Rolniczej.

· Pani  Jolanta  Mackiewicz  przedstawiła  propozycję  organizacji  konkursu  fotograficznego
 W-MIR pn. “Cztery Pory Roku w Rolnictwie Warmii i Mazur”. Zarząd W-MIR wstępnie  
zaakceptował propozycję, polecił przygotowanie regulaminu konkursu.

· Przyjęto protokoły nr 16 z 17.08.2015 r. nr 17 z dnia 28.08.2015 r. i nr 18 z dnia 17.09.2015  
r.

· Podjęto uchwałę w sprawie zakupu baneru z logo W-MIR w kwocie 350 zł brutto.
· Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztu organziacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie w  

kwocie 1002 zł brutto.
· Podjęto  uchwały  w  sprawie  pokrycia  kosztów  organizacji  posiedzenia  Zarządu  

z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych  w  kwocie330  zł  brutto,  w  tym  240  zł  wpłaty  
uczestnków, 90 zł koszt W-MIR.

· Podjęto uchwałę w sprawie zakupu gadżetów reklamowych - kubków z logo W-MIR, ulotek  
W-MIR  oraz  wizytówek  W-MIR,  wizytówek  dla  Zarządu  i  Przewodniczących  Rad 
Powiatowych w ilosci 50 szt. na osobę

· Podjęto decyzję o zamówieniu i wykonania tablic informacyjnych W-MIR przeznaczonych 
do zamieszzcenia  w ARiMR

· Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów transportu na Dożynki Wojewódzkie 16586,03  
zł  oraz 240, 15 koszt  ubezpieczenia,  w związku z  wcześniej  podjetą uchwałą w sprawie  
wspólorganizacji Dozynek Wojewódzkich.

· Agencja Nieruchomości Rolnych - Podpisane kryteria oceny ofert i ich wagi w przetargach 
ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości rolnych z Zasobu 
Własności  Rolnej  Skarbu  Państwa  organizowanych  przez  ANR  OT  w  Olsztynie  dla 
rolników  indywidualnych  zamierzających  powiększać  gospodarstwa  rodzinne. -  Zarząd 
zapoznał się.

· Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Gdańsku  -  Odpowiedź  na  pismo 
Ldz.1961/04/2015-RW w sprawie  obniżenia  poziomu piętrzenia  wody w  rzece  Giłwie.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

· Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Odpowiedź  dotycząca 
warunków stosowania armatek hukowych, w celu odstraszania dzików, w ramach ochrony 
upraw przed szkodami łowieckimi.- Zarząd postanowił przesłać pismo wraz z protokołem 
Członkom Walnego Zgromadzenia.

· Spółdzielnia Agrofirma Witkowo - List otwarty Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo 
w  sprawie  planów  wyznaczenia  obszarów  ochronnych  Głównych  Zbiorników  Wód 



Podziemnych (GZWP) na terenie Polski. - Zarząd zapoznał się, postanowił przeanalizować 
plany wyznaczenia obszarów ochronnych.  Postanowił przygotować pismo skierowane do 
RZGW w Warszawie  z zapytaniem czy jest opracowywany Krajowy Program Badawczy w 
w.w zakresie i czy będą odbywały się konsultacje w tym zakresie.

· Anna Surowiec - Tryb obiegowy uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian tabel finansowych 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i  Anna Surowiec -  pismo w 
sprawie  uchwały o  przesunięciu  środków z  programu rolnośrodowiskowego  na  ONW.- 
Zarząd  zapoznał  się  z  pismem  i  pozytywnie  odniósł  się  do  przeznaczenia  środków  na  
Modernizację Gospodarstw Rolnych.

· Furtak  Mariusz  -  Wniosek  o  podjęcie  rozmów z ANR w sprawie  nie  przeznaczania  do 
sprzedaży w 2015 roku nieruchomości pochodzących z wyłączeń 30% z umów dzierżawy 
Spółki  Agro-Energia.- Zarząd polecił  pracownikowi biura rozpoznanie sprawy,  wówczas 
Zarząd się do niej ustosunkuje.

· Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  pismo dotyczące  wizyty 
studyjnej  związanej  z  tematem przemysłu  rolno-spożywczego.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

· Zbigniew  Orwat  –  Podziękowanie  za  przyznanie  odznaki  honorowej  „Zasłużony  dla 
Rolnictwa”. - Zarząd zapoznał się z pismem.

· Biuro  Senatorskie  Stanisława  Gorczycy  -  Informacja  dotycząca  debaty  o  szkodach 
łowieckich  w  uprawach  rolnych.  Jak  je  minimalizować  -  współpraca  rolników
i myśliwych w dniu 3.10.201 15 w Arena Ostróda .-  Zarząd postanowił  zwrócić  koszty  
dojazdu  na  debatę  przedstawicielom  W-MIR,  którzy  zgłosili  się  do  udziału  w  debacie.  
Podjęto stosowną uchwałę.
Udział w debacie potwierdzili: Kazimierz Wróblewski, Jan Żeberek, Stefan Kordalski oraz 
Jan Zelma.

· Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  -  Odpowiedź  na  pismo  Ldz. 
2324/09/2015-RD dotyczące przedstawienia rozmiaru szkód powodowanych przez wilki  
w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu oleckiego oraz gołdapskiego.- Zarząd W-MIR 
postanowił  informację  przesłać  Panu  Krzysztofowi  Kazanieckiemu  -  Przewodniczącemu 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie goldpaskim.

· Expo Arena S.A - Wstępna informacja dotycząca kosztów planowanej wystawy zwierząt  
w  Expo  Arenie  w  Ostródzie.- Zarząd  zapoznał  się  z  informacją,  postanowiono  
zorganizowac spotkanie na terenie Expo Arena w Ostródzie w terminie 20.10.2015 r.

· Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -   Zaproszenie  na  VIII 
Mazurski Dzień Ziemniaka w dniu 27 września 2015 roku w Kraplewie. - Zarząd zapoznał  
się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.

· Urząd  Marszałkowski  w  Łodzi  -  Zaproszenie  na  VII  europejskie  forum gospodarcze  - 
łódzkie 2015 w dniach 28-29 września 2015 w Łodzi.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem,  
nie oddelegował nikogo

· Senat  RP -  Zaproszenie  na  166.  posiedzenie  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w dn. 
29.09.2015.- Zarząd zapoznał sie z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.

· Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Markowi  Kuźniewskiemu   
za udział w inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na UWM w dniu 30 września 2015  
roku w Olsztynie

· Podjęto  uchwałę  w sprawie  zwrotu  koszów podróży  Panu  Janowi  Heichelowi  za  udział



w podsumowaniu XX edycji konkursu "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś" w dniu 
30.09.2015 roku w Olsztynie.

· Zaproszenie   na  posiedzeniu  Zarządu  Stowarzyszeń  "Kraina  Drwęcy  i  Pasłęki"  w  dniu 
30.09.15 o godz. 13:00 w Łukcie oraz posiedzenie Zarządu Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i  
Pasłęki"  w dniu 30.09.15 godz.  13.30,  w Łukcie.-  W spotkaniu uczestniczyła Pani  Zofia 
Stankiewicz

· Urząd  Gminy Gronowo Elbląskie  -  Zaproszenie  na  podsumowanie  organizacji  dożynek 
powiatowych  w  dniu  1.10.2015  roku  w  Gronowie  Elbląskim.  -  Zarząd  zapoznał  się  
z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo.

· Polski Związek Łowiecki - Zaproszenie na Okręgowe Obchody Hubertowskie 2015 roku w 
dn.  3-4.10.15  w Ostródzie.  - Podjęto  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana Jana  Heichela-  
Prezesa W-MIR.

· Wojewódzki Urząd Pracy - Zaproszenie na XI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia  
w Olsztynie  w dniu 7.10.2015 roku w WUP w Olsztynie.  -   Oddelegowano Pan Marka  
Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.

· Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  II 
konferencję z cyklu "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" w dniu  
8 października 2015 roku w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii  
Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

· Warmińsko-Mazurski  Związek  Hodowców  Koni  -  Zaproszenie  na  wystawę  –  sprzedaż 
ogierów ras zimnokrwistych dnia 09.10.2015 w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.  -  Zarząd 
podjął uchwąłę o oddelegowaniu Krzysztofa Wiśniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.

· KRUS - Zaproszenie do współpracy podczas organizacji konferencji pod hasłem "Stawiamy 
na  bezpieczeństwo-Warmia  Mazury"  w  dniu  5.10.2015  roku.- Zarząd  podjał  uchwałę  
o włączeniu się we współorganizację konferencji i przeznaczeniu na ten cel 1000 zł brutto,  
oraz o oddelegowaniu na konferencje Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR.

· Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  do  wzięcia 
udziału w konferencji pn. "Przemiany na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla na 
przełomie siedmioletniego okresu programowania PROW 2007-2013" w dniu 12.10.2015 
roku  w  miejscowości  Siła  k/Olsztyna.  -  Podjęto  uchwąłę  o  oddelegowaniu  Pana  Jana  
Heichela- Prezesa W- MIR.

· Polska Agencja Przedsiębiorczości - Zaproszenie na III Polski Kongres Przedsiębiorczości 
w  dn.  5  i  6  listopada  2015  roku  w  Łodzi.-  Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem,  nie  
oddelegowano nikogo.

· KRUS- zaproszenie na konferencje "Stawiamy na bezpieczeństwo- Warmia i Mazury" w 
dniu  05.10.2015.-  Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem,  oddelegowano  Pana  Romualda  
Tańskiego-   Członka  Zarządu W-MIR,  postanowiono  poinformować o  konferencji  drogą 
sms-ową Członków Rad Powiatowych W-MIR.

· Podjeto  uchwąłę  w  sprawie  organizacji  wyjazdu  Przedstawicieli  W-MIR na  Targi  Agro 
Show w dniach 20-21 września 2015 r. do Bednar

· Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podóży  Panu  Romualdowi  Tańskiemu-  
Wiceprezesowi W-MIR za udział w posiedzeniu 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  w Warszawie.

· Pismo od rolników z gminy Olecko- prośba o popracie i interwencję w sprawie ogloszonego 



przetargu  ograniczonego  na  nieruchomosci  rolne  w  obrebach  Duły  i  Olszewo- Zarzad 
przekazął sprawę do wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  
oleckim.

· Zarząd  podjął  uchwałę  w  sprawie  udziału  w  szacowania  szkód  łowieckich  przez 
przedstawicieli W-MIR. Postanowiono wprowadzić zapis, że szacujący może uczestniczyć w 
szacowaniu  szkód  łowieckich  na  terenie  swojej  gminy  oraz  w  przypadku  konieczności  
szacowania szkód w obrębie powiatu po pismenym uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady  
Powiatowej  W-MIR.  Ponadto  Zarząd zwrócił  uwagę,  ze  w protokole  szacowania  należy  
obowiązkowo wskazać na wniosek jakiej strony szacuje przedstawiciel W-MIR.

Na posiedzeniu podjeto uchwały w sprawie:

· zwrotu kosztów podróży dla Jan Heichela- Prezesa W-MIR, Marka Kuźniewskiego- Członka  
Zarządu W-MIR, Mirosława Borowskiego- Delegata do KRIR, za udział w spotkaniu w dniu  
28.09.2015 r. w Urzedzie Wojewódzkim w Olsztynie w sprawie suszy.

· zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Janowi  Heichelowi  –  Prezesowi  W-MIR  za  udział  w 
posiedzeniu  Komisji  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  Rolnictwa,  Ochrony   Środowiska  i  
Gospodarki Wodnej, która odbyła się w dniu 23 września 2015 r. w siedzibie Samorządu 
Województwa

· organizacji wyjazdu na konferencję  pn.: "Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w kontekście 
tegorocznej klęski suszy"  do Warszawy  w dn. 07.10.2015

· zakupu baneru z logo W-MIR 350 zł
· pokrycia kosztu organziacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie w kwocie 1002 zł. brutto.
· pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych 

330 zł, z czego 240 wpłaty uczestnków , 90 zł koszt W-MIR.
· zakupu gadżetów reklamowych - kubków z logo W-MIR, ulotek W-MIR oraz wizytówek W-

MIR,  wizytówek dla Zarządu i  Przewodniczących Rad Powiatowych w ilości  50 szt.  na 
osobę

· pokrycia kosztów transportu na Dożynki Wojewódzkie w kwocie 16586,03 zł brutto i 240, 15  
zł  brutto  koszt  ubezpieczenia,  w  związku  z  wcześniej  podjetą  uchwałą  w  sprawie  
współorganizacji Dożynek Wojewódzkich.

· zwrotu  kosztów dojazdu  na  debatę  o  szkodach  łowieckich  w  uprawach  rolnych.  Jak  je  
minimalizować  -  współpraca  rolników i  myśliwych  w  dniu  3.10.15  w  Arena  Ostróda 
Przedstawicielom  W-MIR,  któzy  zgłosili  się  do  udziału  w  debacie.  Udział  w  debacie  
potwierdzili: Kazimierz Wróblewski, Jan Żeberek, Stefan Kordalski oraz Jan Zelma.

·  zwrotu  kosztów podróży  Panu Markowi  Kuźniewskiemu   za  udział  w inauguracji  roku  
akademickiego 2015/2016 w dniu 30 września 2015 roku w Olsztynie

· zwrotu  koszów  podróży  Panu  Janowi  Heichelowi  za  udział
w podsumowaniu XX edycji konkursu "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś" w dniu 
30.09.2015 roku w Olsztynie.

· oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na Okręgowe Obchody Hubertowskie  
2015 roku w dn. 3-4.10.15 w Ostródzie.

·  oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na II konferencję z cyklu  
"Kształtowanie  oferty  turystycznej  regionu  Warmii  i  Mazur"  w  dniu  
8 października 2015 roku w Olsztynie

· oddelegowania Krzysztofa Wiśniewskiego - Członka Zarządu W-MIR na wystawę – sprzedaż 
ogierów ras zimnokrwistych dnia 09.10.2015 w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

·  współorganizacji  konferencji  "Stawiamy  na  bezpieczeństwo-Warmia  Mazury"  w  dniu  
5.10.2015 roku w Olsztynie i przeznaczeniu na ten cel 1000 zł brutto oraz o oddelegowaniu  
na konferencję Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR.



· oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W- MIR do wzięcia udziału w konferencji pn. 
"Przemiany na obszarach wiejskich Warmii, Mazur i Powiśla na przełomie siedmioletniego  
okresu programowania PROW 2007-2013" w dniu 12.10.2015 roku w miejscowości Siła  
k/Olsztyna. 

· organizacji wyjazdu Przedstawicieli W-MIR na Targi Agro Show w dniach 20-21 września 
2015 r. do Bednar

·  zwrotu kosztów podóży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR za udział w 
posiedzeniu  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  w Warszawie.

· udziału  w  szacowaniach  szkód  łowieckich  przez  przedstawicieli  W-MIR.  Postanowiono 
wprowadzić  zapis,  ze  szacujący  może  uczestniczyć  w  szacowaniu  szkód  łowieckich  na 
terenie swojej gminy oraz w przypadku konieczności szacowania szkód w obrębie powiatu  
po uzgodnieniu z przewodniczącym Rady Powiatowej W-MIR 

Na  tym posiedzenie zakończono.

              Jan Heichel                                                                Protokołowała:
                                                                                                Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
Prezes Warmińsko-Mazurskie
           Izby Rolniczej


