
Protokół nr 24/2015
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 29 grudnia 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 i 
Pan  Krzysztof  Wiśniewski-  Członek  Zarządu  W-MIR  oraz  Pan  Jacek  Kuczajowski-  Dyrektor  biura  
W-MIR i Pani Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura.

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się 
o godz. 1030 i trwało do godz.1500. 

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

Ad 1.  W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami Rad Powiatowych.
 Rada Powiatowa Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się z 

wnioskiem o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 560 zł na orga
nizację konkursu pt. „Nasza wigilia- skąd się biorą potrawy na stole wigilijnym” dla dzieci i mło
dzieży z obszarów wiejskich z terenu powiatu gołdapskiego.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem pod
jął uchwałę o organizacji konkursu.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim z uwagi na 
wygaśnięcie mandatu dla Pana Eugeniusza Lotka wnosi o wycofanie uczestniczenia w Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia  w Kętrzynie,  jako reprezentanta Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kę
trzyńskim i zgłoszenie w to miejsce Panią Beatę Górską (członek Rady Powiatowej W-MIR w po
wiecie kętrzyńskim).-  Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o  cofnięciu rekomendacji  
oraz oddelegowaniu Pani Beaty Górkskiej w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kętrzynie.

 Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Nowomiejskim wnioskuje o zmianę zapisu w rozporządze
niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie "Restrukturyzacji małych gospodarstw" z 2015 
poz. 1813 w ramach paragrafu 2 ust 5 o treści dotychczasowej "podlega ubezpieczeniu społeczne
mu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostat
nie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie 
prowadził innej działalności gospodarczej" na treść "podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników 
z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesią
ce poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził in
nej działalności gospodarczej, z wyłączeniem gospodarstw rolnych utworzonych w tym okresie pod 
warunkiem podlegania  przez wnioskodawcę ubezpieczeniu jako rolnik w okresie od utworzenia 
tego gospodarstwa.”   

Dotychczasowy zapis rozporządzenia godził w gospodarstwa o małej żywotności ekonomiczniej, które nie 
spełniały dotychczasowego wymogu (okres 24 miesięcy ubezpieczenia) i jednocześnie z uwagi na niską 
wartość  ekonomiczną  nie  kwalifikowały  się  do  uczestniczenia  w  ramach  działania  "Ułatwianie  startu 
młodym  rolnikom".  Zmiana  w  tym  zakresie  umożliwi  uczestnictwo  gospodarstw  w działaniu  PROW 
2014-2020  i   przyczyni  się  do  rozwoju  takich  gospodarstw.-  Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem,  
postanowiono przygotować pismo do KRIR.

-Rada  Powiatowa W-MIR w Powiecie  Nowomiejskim wnioskuje  o  rozszerzenie  składu  komisji  ds. 
kobiet i rodziny wiejskiej o kandydatkę panią Danutę Mazurkiewicz. - Zarząd poinformował, że wniosek 



jest  bezprzedmiotowy,  ponieważ  o  rozszerzenie  składu  komisji  problemowych  wnioskować  może  dana 
komisja problemowa, a nie Rada Powiatowa W-MIR.

-  Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Nowomiejskim wnioskuje o rozszerzenie  składu komisji  ds. 
monitorowania rynków rolnych o kandydata pana Jana Rochewicza. - Zarząd poinformował, że wniosek 
jest  bezprzedmiotowy,  ponieważ  o  rozszerzenie  składu  komisji  problemowych  wnioskować  może  dana 
komisja problemowa, a nie Rada Powiatowa W-MIR.

 Wnioski z II Walnego Zgromadzenia W-MIR:
4. W powiecie kętrzyńskim ANR może przyjąć ponad 2000 ha z obrotu prywatnego. Zainteresowanie 

rolników nabyciem tej ziemi jest bardzo duże ( ponad 40 podań). W związku z tym rolnicy chcieli
by, aby ANR przyjęła te grunty i sprzedała bądź wydzierżawiła rolnikom. Głód ziemi w powiecie 
kętrzyńskim jest bardzo duży, a połowa użytków rolnych w naszym powiecie jest w rękach dużych 
spółek. Wnioskodawca: Kazimierz Wróblewski -  Zarząd zapoznał się wnioskiem poinformował, że  
wniosek jest nieaktualny, sprzedający unieważnił wstępny akt notarialny.

5. Wystąpić do stosownych instytucji o sprzedaż nieruchomości rolnych dzierżawionych od ANR rol
nikom indywidualnym gruntów, na które nabyli pierwszeństwo nabycia i chcą z tego skorzystać. 
Wnioskodawca: Krzysztof Wiśniewski. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem wystosowano w tej spra
wie pismo do Prezesa Agencji Nieruchomosci Rolnych i do wiadomosci Wiceministra Rolnictwa i  
Rozwoju Wsi Pana Zbigniewa Babalskiego.

6. Przywrócenie  mączek mięsno-kostnych w skarmianiu krzyżowym dla drobiu i  trzody chlewnej. 
Wnioskodawca: Zbigniew Gąsior. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono wystosować  do 
KRIR pismo w sprawie przywrócenia możliwości stosowania mączek w skramianiu drobiu i trzody  
chlewnej.

7. Wystąpić do MRiRW w sprawie suszy. tj. stworzyć jedną aplikację na cały kraj, tak aby rolnicy 
mieli równą szansę uzyskania pomocy. Stworzyć jedną, bardzo szczegółową instrukcję dla całego 
kraju w tym zakresie. Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski- Zarzad zapoznał się z wnioskiem, po
stanowił wystosować pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ad 2. Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pismo w sprawie przyjętego przez KRIR stanowiska kierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, dotyczącego problemów w rolnictwie, które wymagają najpilniejszego rozwiązania.-  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Pismo do MRiRW, w którym przekazano Stanowisko Zarządu KRIR w sprawie sytuacji na rynku 
trzody chlewnej. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i odpowiedź na 
nie w sprawie rynku wieprzowiny. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Do wiadomości: sprzeciw dotyczący zmniejszania dopłat bezpośrednich. -  Zarząd zapoznał się z  
pismem.

 Program działań MRiRW na lata 2015-2019. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Do wiadomości: odpowiedź na pismo dotyczące przekazania uwag do "Programu działań MRiRW 

na lata 2015 – 2019". - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo MRiRW wraz z załącznikami w sprawie nielegalnych praktyk cenowych. - Zarząd zapoznał  

się z pismem.



 Pismo KRIR oraz wyjaśnienia MRiRW odnośnie powstania obowiązku podatkowego w przypadku 
wycofania jabłek na bezpłatną dystrybucję. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Prezydenta RP w sprawie konieczności 
pilnej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź na pismo L.dz.2946/11/2014-IRK z dnia 10.11.2015 r. w sprawie wniosku do Agencji 
Nasiennej o odstąpienie od naliczania opłat od rolników za zużycie materiału z własnych zbiorów 
za rok 2015 r.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono kopię pisma przekazać wnioskodawcy.

 Do wiadomości rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r. 
wprowadzające  prywatne  przechowywanie  wieprzowiny  oraz  ustalające  z  góry  stawkę  dopłat.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  MRiRW  na  ponowny  wniosek  o  zastosowanie  interpretacji  dotyczącej  uznania  za 
kwalifikującą  się  operację  zakupu  sprzętu  np.  traktora  u  w  ramach  poddziałania  „Pomoc  na 
inwestycje  w gospodarstwach rolnych"  (modernizacja  gospodarstw rolnych PROW 2014-2020), 
pomimo  dofinansowania  w  ramach  PROW  2007-2013  tego  samego  sprzętu,  w  przypadku 
beneficjenta, który znacząco powiększył swoje gospodarstwo. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Tematy badawcze, które  ukazały się w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w zakresie  rolnictwa ekologicznego przyjęte  do realizacji  przez  instytuty  badawcze oraz pismo 
KRIR z tematami  zaproponowanymi  przez izby rolnicze. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź  KRIR  na  pismo  Europosła  -  Pana  Adama  Szejnfelda  w  sprawie  negocjowanego 
Porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA). - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Zaproszenie na spotkanie dot. rozwiązania najpilniejszych problemów w rolnictwie, które odbędzie 
się  w dniu  30.12.2015 r.  o  godz.  13:00  w Ministerstwie  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  -  Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.

 Zaproszenie oraz program III Posiedzenia KRIR w dniu 11 stycznia 2015 r.- Zarząd zapoznał się z  
zaproszeniem.

 Zaproszenie na posiedzenie prezydium Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich w dniu 11 
stycznia 2016 r. w Warszawie.- Zarzad zapoznał się z zaproszeniem, na posiedzenie oddelegowano  
Panią Zofię Stankiewicz - Członka Zarzadu W-MIR.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniajacy rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „Program 
rolnośrodowiskowy”  objetego  programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013”.- 
Zarząd postanowił zapoznać się z projektem, ewntualne uwagi zostaną przesłane do KRIR.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniajacy rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  Działania 
rolno-środowikowo-klimatyczne”  objetego  programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2014-2020. - Zarząd postanowił zapoznać się z projektem, ewntualne uwagi zostaną przesłane do 
KRIR.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniajacy rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania 
„Rolnictwo ekologiczne” objetego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. - 
Zarząd postanowił zapoznać się z projektem, ewntualne uwagi zostaną przesłane do KRIR.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniajacy rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania 
„Inwestycje  w  rozwój  obszarów  leśnych  i  poprawę  żywotności  lasów””  objetego  programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” .- Zarząd postanowił zapoznać się z projektem,  
ewntualne uwagi zostaną przesłane do KRIR.



 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. -  Zarząd zapoznał się 
projektem.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  „w sprawie  wielkości  zmniejszenia 
(redukcji) stawki płatności dodatkowej za 2015 r." - Zarząd zapoznał się z projektem.

 projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań 
związanych  z  ustanowieniem  tymczasowej  nadzwyczajnej  pomocy  dla  rolników  w  sektorach 
hodowlanych. - Zarząd zapoznał się z projektem.

 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych 
innych ustaw. - Zarzad zapoznał się z projektem.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 
sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego 
lekarza  weterynarii  albo  urzędowego  lekarza  weterynarii  z  upoważnienia  powiatowego  lekarza 
weterynarii.-  Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  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.

 Projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 
sprawie  wymagań  weterynaryjnych  przy  produkcji  produktów  mlecznych  tradycyjnym 
charakterze.- Zarząd zapoznał się z projektem.

 Projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  realizacji  przez  ARR  zadań  związanych  z 
ustanowieniem  tymczasowej  nadwyczajnej  pomocy  dla  rolników  w  sektorach  hodowlanych.- 
Zarząd zapoznał się z projektem.

4. Sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 23 z dnia 10 grudnia 2015 r.
 Podjęto  uchwałę  w sprawie  zlecenia  zamieszczenia  ogłoszenia  o sprzedaży  Zespołu  Pałacowo-

Parkowego  w  Klewkach  na  stronie  www.dolana.pl  .   oraz  upoważneinia  Pana  jacka 
Kuczajowskiego- Dyrektora biura W-MIR i Pana Jana Heichela-  prezesa W-MIR do zawarcia  
umowy. Kwota zamieszcenia ogłoszenia nie może przektroczyć  680 zł brutto

 Pan Jacek Kuczajowski- Dyrektor Biura W-MIR przedstawił informację ze spotkania  u Wojewody  
Warmińsko-Mazurskiego 28.12.2015 r. w sprawie suszy.

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji II Walnego Zgromadzenia W-MIR , które  
odbyło się w dniu 14.12.2015 ( 3553,20 zł brutto - caterring 800 zł brutto- wynajęcie sali, 729,14 zł  
brutto- ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej, w tym wpłaty uczestników 640 zł brutto)

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów wykonania tablic informacyjnych w kwocie 1218,31  
zł brutto. Tablice zostaną umieszczone w biurach powiatowych ARiMR.

 Podjęto uchwłę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w spotkaniu 
w dniu 16.12.2015 r. w Ostródzie w w dniu 22.12.2015 r. w W-MODR  w Olsztynie w sprawie  
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

 Gospodarstwo Rolne Dar Ziemi – Andrzej Legięć do wiadomości: pismo dotyczące interwencji w 
sprawie sprzedaży ziemi dla Gospodarstwa Rolnego Dar Ziemi.  -  Zarząd postanowił przekazać 
sprawę do rozpoznania pracownikowi biura W-MIR.

 Rolnicy reprezentowaniu przez Krasucką Natalię - Do wiadomości wniosek do MRiRW o bieżący 
monitoring wskazanych transakcji  sprzedaży nieruchomości  rolnych  oraz o wyrażenie  opinii  na 
temat wykonania przez ANR prawa pierwokupu dot. powiat kętrzyński łączne powierzchnie działek 
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to:  1342,2885  ha,  282,6083  ha,  393,3300  ha.  -  Zarząd  postanowił  przekazać  sprawę  do 
rozpoznania pracownikowi biura W-MIR.

 Urząd Gminy Wieliczki - oświadczenie Rady Gminy Wieliczki w sprawie lokalizacji ośrodków dla 
uchodźców na terenie  miasta  Olecko oraz wobec przyjęcia  uchodźców z krajów Afryki,  Azji  i 
innych.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Informacja o objęciu patronatem 
honorowym Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy Zwierząt  Hodowlanych.  -  Zarząd  zapoznał  się  z  
informacją.

 TVP OT w Olsztynie - propozycja kontynuowania współfinansowania kosztów produkcji i emisji 
Rolniczego Raportu. - Zarząd podjął uchwałę o wspólpracy z telewizją Polską S.A. przy produkcji i  
emisji audycji telewizyjnej „Raport Rolniczy” w kwocie 29741, 40 zł brutto.

 Polski  Związek  Producentów  Roślin  Zbożowych  -  Stanowisko  na  temat  wycofania  substancji 
czynnych w uprawach zbóż i kukurydzy.- Zarzad zapoznał się z pismem.

 Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - Stanowisko w sprawie materiału siewnego i jego 
stawek. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Biuro Poselskie Jerzego Wilka - Podziękowanie za list  gratulacyjny z okazji zdobycia  mandatu 
Posła na sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Astanie - oferta kirgiskiej firmy ABADA 
Trade dotyczące dostaw fasoli do Polski. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Stowarzyszenie  Kraina  Drwęcy  i  Pasłęki.  -  Zaproszenie  na  Walne  Zebranie  Członków 
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniu 21.12.2015 r. godz. 13:00 w Łukcie. -  Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie uczestniczył.

 Związek Stowarzyszeń  "Kraina Drwęcy i  Pasłęki"  -  Zaproszenie  na Walne Zebranie  Członków 
Związku Stowarzyszeń Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniu 21.12.2015 r. godz. 14:00 w Łukcie. - 
Zarzad zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie uczestniczył.

 Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na sesję Sejmiku Województwa w 
dniu  30  grudnia  2015  r.  godz.  11.00.  - Zarząd  oddelegował  Pana  Romualda  Tańskiego  -  
Wiceprezesa W-MIR.

 Wielkopolska Izba Rolnicza - Zaproszenie na konferencję rozpoczynającą obchody Jubileuszu 120 
lat izb rolniczych na ziemiach polskich w dniu 11.01.2016 r. w Siemianicach. - Zarzad zapoznał się  
z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.

 Polski  Związek  Producentów  Roślin  Zbożowych-  Stanowisko  w  sprawie  zwierzyny  łownej  i 
chronionej.- Zarzad zapoznał się ze stanowiskiem.

 Pismo mieszkańców Rudłowa w sprawie uciązliwosci gospodarstwa rolnego produkujacego trzodę 
chlewną. - Zarząd postanowił rozpatrzyć sprawę.

 Związek  Zawodowy Rolnictwa  „Samoobrona”-  prośba  o  współorganizację  szkolenia  rolników  
w  dniu  19.12.2015  r.  w  miejscowosci  Goleń  Duży  nt.  Przepisów  prawa  dotyczących  obrotu 
gruntami  rolnymi.-  Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  podjął  uchwałę  o  włączeniu  się  we  
współorganizację i przeznaczenie na ten cel 1000 zł.

 Pan Marek Kuźniewski - Członek Zarządu W-MIR zwrócił się do Zarządu o przygotowanie pisma –  
skargi w kwestii składek zdrowotnych KRUS. Pierwsza kwestia - rolnicy do 6 ha- nie płacą składek w  
ogóle, a Ci powyżej 6 ha- płacą również za te pierwsze 6 ha - czy to nie jest krzywdzący zapis- i czy jest on  
zgodny z konstytucją?. Druga kwestia- rolnicy płacą składki w różnych wymiarach ( jedni mniejsze- drudzy  
większe-  a  świadczenia  są  wypłacane  jednakowo  dla  wszystkich-  czy  ten  zapis  również  jezt  zgodny  z  
konstytucją?. - Zarzad polecił przeanalizowanie sprawy i przygotowanie pisma prawnikom W-MIR.



Na posiedzeniu podjeto uchwały w sprawie:
 Organizacji konkursu pt. „Nasza wigilia- skąd się biorą potrawy na stole wigilijnym” dla dzieci i  

młodzieży z obszarów wiejskich z terenu powiatu gołdapskiego.-.
 Cofniecia  rekomendacji  oraz  oddelegowania  nowego  przedstawiciela  -  Pani  Beaty  Górskiej  –  

Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ketrzyńskim w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy  
w Kętrzynie.

 Oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR. na spotkanie dotyczące rozwiązania najpil
niejszych problemów w rolnictwie,  w dniu 30.12.2015 r.  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 zlecenia zamieszczenia ogłoszenia o sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego w Klewkach na stro
nie  www.dolana.pl  oraz upoważneinia Pana jacka Kuczajowskiego-  Dyrektora biura W-MIR i  
Pana Jana Heichela-  prezesa W-MIR do zawarcia umowyw.

  pokrycia kosztów organizacji II Walnego Zgromadzenia W-MIR ( 3553,20 zł - caterring 800 zł  
brutto- wynajęcie sali, 729,14- ogłoszenie w Gazecie Olsztyńskiej, w tym wpłaty uczestników 640 
zł)

  pokrycia kosztów wykonania tablic informacyjnych w kwocie 1218,31 zł brutto.
 zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi za udział w spotkaniu w dniu 16.12.2015 r. w  

Ostródzie oraz w dniu 22.12.2015 r. w W-MODR  w Olsztynie w sprawie Warmińsko-Mazurskiej  
Wystawy Zwierząt Hodowlanych

 współpracy z Telewizją Polską S.A przy produkcji i emicji audycji telewizyjnej „Raport Rolniczy”
 oddelegowania Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR na sesję Sejmiku Województwa w  

dniu 30 grudnia 2015 r.
 wspólorganizacji szkolenia dla rolników w dniu 19.12.2015 r.w miejscowości Goleń Duży.

        Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej

           Izby Rolniczej

Protokołowała:

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

http://www.dolana.pl/

