
Protokół nr 2/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 09 lutego 2016 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  i  Pan  Mirosław  Borowski- 
Delegat W-MIR do KRIR oraz Jacek Kuczajowski- Dyrektor biura W-MIR i Jolanta Mackiewicz – 
Z-ca Dyrektora biura.

Obrady  otworzył  i  prowadził  Pan  Jan  Heichel  –  Prezes  W-MIR.  Posiedzenie  Zarządu 
rozpoczęło się o godz. 1300 i trwało do godz 1700. 

Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:
1. Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
2. Wnioski Rad Powiatowych i Komisji
3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Ad 1 W pierwszym punkcie  posiedzenia Zarząd omówił sprawy związane z organizacją 
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierzątat Hodowlanych oraz zapoznał się z pismami 
związanymi z wystawą:

     - w związku z planowanym złożeniem sprawozdania końcowego  realizacji operacji 
objętej Planem operacyjnym na lata 2016- 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
2014-2020 dla województwa warmińsko-mazurskiego pn. Warmińsko-Mazurska Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych.” podjęto uchwałę upoważniającą Dyrektora Biura W-MIR Pana 
Jacka Kuczajowskiego i Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR do podpisania dokumentacji 
rozliczeniowej.
- Warmińsko - Mazurski Związek Hodowców Owiec i Kóz- prośba o uwzględnienie w 
kosztach wystawy dowozu zwierząt na wystawę.- Zarząd zapoznał się z pismem, pozytywnie 
ustosunkował się do prośby, podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztu dowozu zwierząt 
wysatwowych w kwocie 1576,32 zł.)Piodjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Zarządu 
W-MIR do udziału w Warmińsko-Mazurskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w dn. 13-14 
lutego 2016 R
- Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka- Prośba o ufundowanie nagród 
rzeczowych  dla  wyróżniających  się  hodowców  bydła  oraz  dzieci  biorących  udział  w 
konkursie '”Młody Hodowca” -  Zarząd wyraził zgodę na współorganizację.

Ad 2. Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami napływającymi z Rad Powiatowych i Komisji
 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim zwraca się z 

prośbą do Zarządu W-MIR o organizację wspólnego posiedzenia z Podlaską Izbą Rolniczą oraz 
z Radami  Powiatowymi W-MIR z powiatu węgorzewskiego, piskiego, oleckiego, ełckiego, 
gołdapskiego w dniu 29 lutego 2016 r., które odbędzie się w Suwałkach.- Zarząd zapoznał się z  
wnioskiem, wyraził zgodę na wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się z 
prośbą do Zarządu W-MIR o organizację wspólnego posiedzenia z Podlaską Izbą Rolniczą oraz 
z Radami  Powiatowymi W-MIR z powiatu  giżyckiego, węgorzewskiego, oleckiego, ełckiego, 
gołdapskiego w dniu 29 lutego 2016 r., które odbędzie się w Suwałkach. - Zarząd zapoznał się z  
wnioskiem, wyraził zgodę na wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca 
się z prośbą do Zarządu W-MIR o organizację wspólnego posiedzenia z Podlaską Izbą Rolniczą 
oraz z Radami  Powiatowymi W-MIR z powiatu  giżyckiego, piskiego, oleckiego, ełckiego, 
gołdapskiego w dniu 29 lutego 2016 r., które odbędzie się w Suwałkach. - Zarząd zapoznał się z  



wnioskiem, wyraził zgodę na wyjazdowe posiedzenie Rady Powiatowej.
 Rada  Powiatowa  W-MIR  w  Powiecie  Nowomiejskim zwraca  się  z  prośbą  do  Zarządu  

W-MIR  o  pomoc  w  zorganizowaniu  spotkania  z  Wojewodą  Warmińsko-Mazurskim  oraz 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w związku z budową 
obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego na drodze krajowej nr 15.-  Zarząd zapoznał się z  
wnioskiem, postanowiono wystosować pismo do wojewody o organizację spotkania.

  Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 100 zł na nagrody 
rzeczowe dla uczestników konkursu organizowanego przez Gazetą Olsztyńską na „Super Sołtysa 
2016”  .- Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem,  podjął  uchwałę  o  rozdysponowaniu  środków  Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 500 zł (pięćset zł 
00/100) organizację wspólnego posiedzenie Rady Powiatowej z Podlaską Izbą Rolniczą w dniu 
29 lutego 2016. W posiedzeniu będzie uczestniczył Minister Rolnictwa – Pan Krzysztof Jurgiel. 
Posiedzenie odbędzie się w Suwałkach oraz na wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 100 zł 
na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu organizowanego przez Gazetą Olsztyńską na 
„Super Sołtysa 2016” -   Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę o rozdysponowaniu  
środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim zwraca się z 
wnioskiem o wystąpienie do ANR OT w Olsztynie o zorganizowanie przetargu ograniczonego 
na nieruchomość rolną zabudowaną położoną w obrębie Gordejki gm. Olecko pow. Olecki o 
pow. ogólnej 77,0237 ha. - Zarząd przekazał sprawę do  przeanalizowania pracownikowi biura 
W-MIR.

Wnioski Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej do Zarządu W-MIR

Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej składa wniosek o:

1. rozszerzenie  składu  Komisji  o  osoby  nie  będące  członkami  Walnego  Zgromadzenia. 
Rozszerzenie składu Komisji umożliwi pracę w Komisji większej liczbie osób, a także pozwoli 
na wybór Wiceprzewodniczącego.-  Zarząd polecił  przygotowanie  przez komisję  propozycji 
kandydatur do rozszerzenia składu.

2. zarezerwowanie w budżecie W-MIR środków na organizację konferencji „Aktywne Kobiety = 
Aktywna Gmina, Powiat, Województwo” w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. 
Konferencje będą dotyczyły roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich i będą opierały się o 
formułę konferencji, która zostanie zorganizowana w dniu 08.03.2016 r. w Ostródzie.- Zarząd 
po zapoznaniu się  z  wnioskiem,  poinformował,  ze na bieżąco będzie  rozpatrywał  wnioski  o  
organizacje konferencji, w przypadku jeśli wpłyną z poszczególnych powiatów. 

3. wystąpienie m.in. do W-MODR, ARR i pozostałych instytucji współpracujących z W-MIR o 
konsolidację działań związanych z organizacją różnego rodzaju szkoleń i spotkań. Wielokrotnie 
zdarzało się, że kilka instytucji przeprowadza szkolenia dot. tego samego tematu, w tym samym 
czasie.  Instytucje  powinny  informować  się  o  planowanych  i  organizowanych  szkoleniach.- 
Zarząd  postanowił  na  bieżąco  monitorować  szkolenia  realizowane  przez  instytucje 
współpracujące z W-MIR.

4. możliwość  organizacji  kolejnego  posiedzenia  Komisji  ds.  Kobiet  i  Rodziny  Wiejskiej  w 
składzie  poszerzonym o  wszystkie  panie  –  członkinie  rad  powiatowych  W-MR oraz  zwrot 
kosztów dojazdu dla ww. osób.-  Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem, poprosił Komisję o 
przygotowanie terminu miejsca i tematyki spotkania.



Ad 3. W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej 
Rady Izb Rolniczych
 Pismo Zarządu KRIR i odpowiedź Ministerstwa w sprawie umożliwienia wykorzystania 

środków de minimis na wapnowanie gruntów rolnych- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacja o uruchomieniu linii kredytowej- kredytu z dopłatami ze środków będących w 

dyspozycji ARiMR- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo KRIR w sprawie zapowiedzi MRiRW odnośnie nieoprocentowanego kredytu zamiast 

dopłat bezpośrednich - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Stanowisko Ministra Środowiska w sprawie skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r.- 

Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacja o naborze wniosków do udziału w Misji wysokiego szczebla z udziałem 

Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Informacja MRiRW nt. Wypłaty płatności bezpośrednich za 2015 r. oraz  o planowanym 
wdrażaniu PROW 2014-2020- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Konsultacje społeczne DG AGRI dotyczące doświadczeń po wprowadzeniu zazielenienia w 
ramach systemu płatności bezpośrednich.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo w sprawie '”Paktu dla obszarów wiejskich”. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Projekty rozporządzeń do ustawy o rynku rybnym. - Zarząd zapoznał się z projektem.
 Plany łowieckie PZŁ na lata 2015/15- 2015/16. - Zarząd zapoznał się.
 Wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie VAT-u od owoców wycofanych z rynku - Zarząd 

zapoznał się z pismem.
 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/85 z dnia 25 stycznia 2016 r. zawieszającej 

składanie wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny 
przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2334.- Zarząd zapoznał się.

 Pismo Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przygotowania przez samorząd 
rolniczy informacji w zakresie szacowania klęsk suszy oraz WPRi PS po 2020. - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Komunikat prasowy ANR oraz Zarządzenie Prezesa o dzierżawie gruntów z Zasobu Własności 
Rolnej Skarbu Państwa - Zarząd zapoznał się z pismem. Informacja została umieszczona na 
stronie internetowej W-MIR.

 Pismo przekazane przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie dzierżawy - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo z Ministerstwa Energii z prośbą o przedstawienie propozycji odnośnie obszarów i 
szczegółowego ujęcia celów nowej dyrektywy dotyczącej rozwoju wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na lata 2020-2030 ( RED II) - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Prośba o przesłanie stanowiska w sprawie „białkowego bezpieczeństwa kraju”. - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie oraz stanowisko w sprawie tego projektu 
wypracowane przez Nadzwyczajną Komisję do spraw opracowania rozwiązań dotyczących strat 
w rolnictwie - Zarząd zapoznał się z projektem, postanowiono uwagi do projektu przekazać 
krajowej radzie Izb Rolniczych.

 Opinia KRIR do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i 
promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”. - Zarząd 
zapoznał się z opinią.

 Projekt rozporządzenia w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików - uwagi do 2 lutego 
2016 r. - Zarząd po zapoznaniu się projektem przekazał uwagi Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

 Projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie innych ustaw  – Zarząd zapoznał 
się z projektem.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
oraz ustawy o opłacie skarbowej. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. - Zarząd zapoznał się 



z projektem.
 Opinia KRIR w sprawie rozporządzenia w sprawie warunków wstępnego uznawania grup 

producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz 
warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. - Zarząd 
zapoznał się z projektem. Uwagi zgłoszono do KRIR.

 Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. - Zarząd zapoznał się z projektem.
 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z 

ochrona środowiska. - Zarząd zapoznał się z projektem.
 Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych 

czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz 
dokumentowania tych czynności. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o 
Państwowej Inspekcji Pracy. - Zarząd zapoznał się z projektem.

Ad 4. W ostatnim punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawy bieżące

 Przyjęto  protokół nr 1 z dnia 15 stycznia 2016 r.
 Na posiedzenie Zarządu przybyli przedstawiciele Banku BGŻ, którzy zaproponowali  

zorganizowanie wspólnie z W-MIR wydarzenia pn. „ Agro na obcasach”. Spotkanie będzie 
skierowane do rolniczek i mieszkanek obszarów wiejskich województwa warmińsko-
mazurskiego. Bank BGŻ zaproponował zorganizowanie spotkania w dniu 15.03.2016 r. w 
teatrze w Olsztynie oraz  zapewnił, że pokryje koszty organizacyjne. Jednocześnie 
przedstawiciele BGŻ zwrócili się z prośba do Zarządu W-MIR o przeprowadzenie naboru 
uczestników spotkania oraz zapewnienie transportu dla uczestniczek. Zarząd W-MIR 
pozytywnie ustosunkował się do propozycji. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Jerzemu Salitrze - Przedstawiciel W-
MIR do Coppa Cogeca za udział w Programie Opinie w TVP Olsztyn w dniu 14 stycznia 2016r. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-
MIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w spotkaniu w 
sprawie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie w dniu 20 
stycznia 2016 r.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-
MIR za udział w programie TVP „Tydzień”  w Warszawie w dniu 23 stycznia 2016 r.

  Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-
MIR i Panu Markowi Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR za udział w spotkaniu w 
sprawie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu 25 stycznia 2016 r. w 
Olsztynie.

  Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży  Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-
MIR za udział w spotkaniu z rolnikami w sprawie programu restrukturyzacji nieruchomości 
rolnych w Iławie w dniu 26 stycznia 2016 r.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w 
spotkaniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 28 stycznia 2016 r. w Olsztynie

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-
MIR za udział w spotkaniu z Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 02.02.2016 r.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-
MIR za udział w konferencji „Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce” w dniu 03.02.2016 r.  
w Warszawie.

 Dolnośląska Izba Rolnicza- wniosek o doprecyzowanie zapisów dotyczących podatku rolnego.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Dolnośląska Izba Rolnicza- wystąpienie w sprawie ujednolicenia procedur oraz interpretacji 
przepisów podatkowych dotyczących naliczania przez ANR podatku VAT do opłat 
bezumownego użytkowania gruntów z Zasobu WRSP.  - Zarząd zapoznał się z pismem.



 Senat RP- zaproszenie na 9 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 lutego 2016 
r. - Zarząd zpaoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 Wielkopolska Izba Rolnicza- Wielkopolskie Forum Trzodowe- komunikat WIR.- Zarząd 
zapoznał się.

 Tomasz Najs- pismo dotyczące badań technicznych pojazdów rolniczych. - Zarząd W-MIR po 
zapoznaniu się z pismem, wyraził swoje poparcie, ponieważ uważa, uniemożliwienie 
przeprowadzania badań technicznych pojazdom o dopuszczalnej masie całkowitej  
przekraczającej 3,5 tony – w szczególności ciągnikom i przyczepom rolniczym – w 
podstawowych stacjach kontroli pojazdów zmusza właścicieli tych pojazdów do przejazdu,  
nierzadko kilkudziesięciu kilometrów, do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Powoduje to 
spowolnienia w ruchu drogowym, a dodatkowo, utrudnienie to może doprowadzić do 
zaprzestania przez wielu rolników dokonywania badań, z uwagi na większe koszty i czas 
potrzebny na ich wykonanie po wprowadzonych zmianach.

 Damian Domaszczyński- prośba o pomoc i interwencję w sprawie uczestnictwa w przetargach 
ograniczonych organizowanych przez ANR.- Zarząd zapoznał się z pismem, sprawę przekazał 
do rozpoznania pracownikowi biura W-MIR.

 RDLP w Olsztynie- Nadleśnictwo Bartoszyce zaproszenie na spotkanie upoważnionych 
przedstawicieli Kół Łowieckich, samorządów organizacji, które odbędzie się 15.02.2016 r. w 
siedzibie Nadleśnictwa Bartoszyce. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu zaproszenie do udziału w debacie o sytuacji 
rolnictwa na terenie gminy Orzysz w dniu 24.02.2016 r.- Zarząd oddelegował Pana Marka 
Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR podjęto stosowną uchwałę.

 Wojewódzka Rada Rynku Pracy- zaproszenie na pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady 
Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 15.02.2016 r.- Na posiedzenie zgodnie z wcześniej podjętą 
uchwałą oddelegowano Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR.

 Do wiadomości pismo skierowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Olsztynie do Starostwa Powiatowego w Braniewie w sprawie stosowania nawozów naturalnych 
na polach i związanej z tym uciążliwością zapachową.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 ANR Olsztyn- zaproszenie na posiedzenie Rady Terenowej w dniu 9.02.2016 r. w Olsztynie.- 
W spotkaniu uczestniczyli Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR, Pan Mirosław Borowski- Delegat  
W-MIR do KRIR oraz Pan Krzysztof Wiśniewski - Członek Zarządu W-MIR.

 Informacja o międzynarodowych targach w Paryżu.- Zarząd zapoznał się z informacją.
 Wojewódzki Urząd Pracy Informacja dotycząca pracy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy- 

Zarząd zapoznał się z pismem.
 Expo Mazury- Prośba o objęcie patronatem wydarzenia gastronomiczno-hotelarskiego Mazury 

HoReCa Festiwal Smaków. - Zarząd postanowił możliwość objęcia patronatem skonsultować z  
radcą prawnym W-MIR.

 Marszałek Województwa - Podziękowanie za pracę w Wojewódzkiej radzie Zatrudnienia. - 
Zarząd zapoznał się z podziękowaniami.

 Mirosław Konopka- Dowiadomosci pismo skierowane do Ministra Środowiska- skarga na 
Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Nadleśnictwo Dobrocin- propozycja wspólnej inwentaryzacji zwierzyny na koniec roku 
łowieckiego 2015-2016. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 ANR- Informacja o działalności ANR na koniec IV kwartału 2015 r. - Zarząd zapoznał się z  
informacją.

 MRiRW- odpowiedź na pismo dotyczące odblokowania przetargów ograniczonych na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego - Zarząd zapoznał się z pismem.

 MRiRW- pismo dotyczące wykonania przez ANR prawa pierwokupu w stosunku do 
nieruchomości rolnych położonych w powiecie kętrzyńskim- Zarząd zapoznał się z pismem.

 ANR  Olsztyn- do wiadomości odpowiedź na pytanie rolników dotycząca zorganizowania 
przetargu ograniczonego ofertowego na dzierżawę działek nr 154/1, 154/2, 144/2 w obrębie 
Rogity. - Zarząd zapoznał się z pismem.



 Marszałek Województwa - informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem i wdrożeniem 
programu rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej naturalnej wysokiej jakości na Warmii i 
Mazurach w latach 2016-2020 ”. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – odpowiedź dot. wydania zezwolenia na odstrzał 
wilków.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Ambasada RP w Tunezji-  informacja o targach w dniach 19-22 października 2016 w Tunezji. - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski- do wiadomości pismo skierowane do Zrzeszenia 
producentów Mleka dotyczącego pomocy finansowej dla producentów mleka z tytułu 
wystąpienia ubiegłorocznej suszy. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski- do wiadomości pismo skierowane do Wójta Gminy 
Dźwierzuty dotyczące uwzględnienia w protokołach z oszacowania szkód w uprawach rolnych 
spowodowanych ubiegłoroczną suszę. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych- zaproszenie na konferencję sadowniczą w dniu 
24.02.2016 r.  - Zarzad zapoznał się z  zaproszeniem.

 W-MODR - prośba o wsparcie finansowe wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów 
Rolnych, zaproszenie do prac Komisji Oceniającej uczestników Olimpiady.- Zarząd podjął  
uchwałę o włączeniu się we współorganizację olimpiady i ufundowaniu nagród rzeczowych w 
kwocie do 500 zł.

 MRiRW- odpowiedź na stanowisko II Walnego Zgromadzenia W-MIR.- Stanowisko 
postanowiono przesłać wraz z protokołem.

 Nadleśnictwo Srokowo-  informacja o spotkaniu w dniu 12 lutego nt. Inwentaryzacji zwierzyny 
łownej. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Informacja radcy prawnej K. Niedzielskiej w sprawie realizacji przez Agencja Rynku Rolnego
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej- odpowiedź na pismo w sprawie wyznaczania obszarów

ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych. - Zarząd zapoznał się z psimem.
 W-MODR- zaproszenie na konferencję „Ochrona przed agrofagami, rola nawadniania i 

nawożenia w uprawach sadowniczych i jagodowych” w Ornecie w dniu 23.02.2016 r.- Zarząd 
podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Marka Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR.

 W-MROT- zaproszenie na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.02.2016 r. w 
Olsztynie.- Zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą zaproszenie postanowiono przekazać Pani 
Urszuli Gajewskiej- oddelegowanej do prac W-MROT.

 Wójt Gminy Racławice- informacja o Wyborach Chłopa Roku. - Zarząd zapoznał się z 
informacją.

 ARiMR- Harmonogram szkoleń na terenie powiatów województwa, w związku z planowanym 
naborem wniosków na operację typu: Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020.- 
Zarząd zapoznał się z harmonogramem informację postanowiono umieścić na stronie 
internetowej W-MIR.

 W związku z licznymi obowiązkami służbowymi Pan Mirosław Borowski zrezygnował pracy w 
radzie terenowej ANR. Z uwagi an powyższe Zarząd W-MIR postanowił wystosować pismo z 
cofnięciem rekomendacji Panu Mirosławowi Borowskiemu ze  Rady Terenowej ANR i 
zarekomendować Pana Krzysztofa Wiśniewskiego- Członka Zarządu W-MIR. Podjeto uchwałę 
w sprawie oddelegowania przedstwicieli W-MIR w skład terenowej Społecznej Rady powołanej 
przy Dyrektorze ANR  OT w Olsztynie.

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów druku kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej Panu 
Piotrowi Miecznikowskiemu z powodu śmierci ojca w kwocie 256,46 zł oraz zakupu wiązanki 
okolicznościowej w kwocie 80 zł.

 Postanowiono wystosować pismo do Wojewody Warmińsko-Mazurskeigo w sprawie powołania 
komisji szacujących straty spowodowane wymarznięciami

 Ustalono termin posiedzenia Zarzadu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Komisji na 
dzień 23.02.2016 r. ustalono tematykę posiedzenia.



Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 upoważnienia Dyrektora biura W-MIR i Prezesa do podpisania sprawozdania końcowego 

realizacji operacji objętej Planem operacyjnym na lata 2016- 2017 Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 dla województwa warmińsko-mazurskiego pn. Warmińsko-Mazurska 
Wystawa Zwierząt Hodowlanych.”

 pokrycia koszty dowozu zwierząt na Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych
 oddelegowania Zarządu W-MIR do udziału w wystawie w dn.13-14 lutego 2016 r.
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji rady powiatowej W-MIR w powiecie 

gołdapskim
 rozdysponowania środków będących w dyspozycji rady powiatowej W-MIR w powiecie 

oleckim
 zwrotu kosztów podróży Panu Jerzemu Salitrze - Przedstawicielowi W-MIR w Coppa Cogeca 

za udział w Programie Opinie w TVP Olsztyn w dniu 14 stycznia 2016 r.
  zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR i Panu Markowi 

Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w spotkaniu w sprawie Warmińsko-
Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ostródzie w dniu 20 stycznia 2016 r.

 zwrotu kosztów podroży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR za udział w programie 
TVP „ Tydzień”  w Warszawie w dniu 23 stycznia 2016 r.

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR i Panu Markowi 
Kuźniewskiemu- członkowi Zarządu W-MIR za udział w spotkaniu w sprawie Warmińsko-
Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu 25 stycznia 2016 r. w Olsztynie.

  zwrotu kosztów podróży  Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu z 
rolnikami w sprawie programu restrukturyzacji nieruchomości rolnych w Iławie w dniu 26 
stycznia 2016 r.

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w spotkaniu z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim w dniu 28 stycznia 2016 r. w Olsztynie

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR za udział w spotkaniu z 
Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim w dniu 02.02.2016 r.

 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w konferencji 
„ Co dalej z doradztwem rolniczym w Polsce” w dniu 03.02.2016 r. w Warszawie.

 oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR do  udziału w debacie o sytuacji rolnictwa 
na terenie gminy Orzysz w dniu 24.02.2016 r.

 współorganizacji  Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i ufundowaniu 
nagrody w konkursie w kwocie do 500 zł

 oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego na konferencję „Ochrona przed agrofagami, rola 
nawadniania i nawożenia w uprawach sadowniczych i jagodowych” w Ornecie w dniu 
23.02.2016 r.

 oddelegowania przedstawicieli W-MIR w skąłd terenowej Społecznej Rady powołanej przy 
Dyrektorze ANR OT w Olsztynie.

 pokrycia kosztów druku kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej Panu Piotrowi Miecznikowskiemu 
z powodu śmierci ojca w kwocie 256,46 oraz zakupu wiązanki okolicznościowej w kwocie 80 
zł.

        

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                    Aleksandra   Ciechanowicz-Osiecka   
           


