
Protokół nr 4/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 03 marca 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 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 III Walnego Zgromadzenia
2. Wnioski Rad Powiatowych i Komisji

   3. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
4. Sprawy bieżące

Ad 1. W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd omówił organizację III Walnego Zgromadzenia W-MIR, 
ustalono porządek obrad oraz listę zaproszonych gości. Ponadto postanowiono przygotować stanowisko w 
sprawie wstrzymania sprzedaży ziemi, które zostanie poddane pod dyskusję i głosowanie przez III Walne 
Zgromadzenie W-MIR.

Ad 2. Następnie Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych
 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  ełckim  zwraca  się  z  wnioskiem o wyrażenie  zgody na 

wydatkowanie  kwoty  nie  przekraczającej  400  zł  (czterysta   zł  00/100)  organizację  wspólnego 
posiedzenie Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie oleckim, giżyckim gołdapskim, 
węgorzewskim  oraz  piskim.  -  Zarząd  podjął  uchwałę  o  rozdysponowaniu  środków  Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej   w powiecie  oleckim zwraca się  z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 400 zł (czterysta  zł 
00/100) organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie 
ełckim,  giżyckim,  gołdapskim,  węgorzewskim  oraz  piskim  oraz  na  wydatkowanie  kwoty  nie 
przekraczającej  100  zł  na  pamiątkową  statuetkę  Panu  Krzysztofowi  Makola  za  wieloletnią 
współpracę  z  Radą  Powiatową  W-MIR  w  powiecie  oleckim.  -  Zarząd  podjął  uchwałę  
o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  oleckim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w powiecie giżyckim  zwraca się z 
prośbą do Zarządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 
400 zł (czterysta złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR 
z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego,  piskiego,  oleckiego,  ełckiego i  gołdapskiego w dniu 14 
marca 2016 r., które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Stare Juchy ul. Ełcka 8, 19-300 
Ełk.  -  Zarząd  podjął  uchwałę  o  rozdysponowaniu  środków  Rady  Powiatowej  W-MIR  
w powiecie  giżyckim.

 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 
400 zł (czterysta złotych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR 
z powiatu węgorzewskiego, giżyckiego,  piskiego,  oleckiego,  ełckiego i  gołdapskiego w dniu 14 



marca 2016 r., które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury,  Stare Juchy ul. Ełcka 8, 19-330 
Stare  Juchy.-   Zarząd podjął  uchwałę  o  rozdysponowaniu  środków Rady  Powiatowej  W-MIR  
w powiecie piskim.

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim zwraca się 
z  prośbą  do  Zarządu  W-MIR  o  wydatkowanie  ze  środków  własnych  Rady  kwoty  nie 
przekraczającej  400  zł  (czterysta  złotych  00/100)  na  organizację  wspólnego  posiedzenia  Rady 
Powiatowej  W-MIR  z  powiatu  węgorzewskiego,  giżyckiego,  piskiego,  oleckiego,  ełckiego  i 
gołdapskiego w dniu 14 marca 2016 r., które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury  , Stare 
Juchy ul. Ełcka 8, 19-330 Stare Juchy. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 
Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim zwraca się do Zarządu Izby z wnioskiem o 
przyznanie  kwoty  w wysokości  500 zł  ze  środków Rady Powiatowej  oraz 500 zł  ze  środków 
budżetu ogólnego W-MIR na ufundowanie nagród rzeczowych dla rolników w zaplanowanej na 
dzień 10 marca 2016 r. finał Olimpiady Wiedzy o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy 
oraz Leśnictwie z Elementami Łowiectwa. -  Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji Olimpiady 
Wiedzy o Rolnictwie, Bezpieczeństwie i Higienie Pracy oraz Leśnictwie z Elementami Łowiectwa .

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie gołdapskim zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 400 zł (czterysta  zł 00/100) organizację wspólnego posie
dzenie Rady Powiatowej z Radami Powiatowymi w powiecie oleckim, giżyckim, ełckim, węgo
rzewskim oraz piskim. -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-
MIR w powiecie gołdapskim

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim   zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 750 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 
Powiatowej na wynajęcie sali i pokrycie kosztów w związku z  organizacją wspólnego posiedzenia 
Rad Powiatowych W-MIR z powiatu ostródzkiego, elbląskiego braniewskiego w dniu 04.03.2016r. 
w Gospodarstwie Agroturystycznym ,, Vitalis” Zastawno 37   14-420 Młynary. -  Zarząd podjął  
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim  zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o pod
jęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 850 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Po
wiatowej na wynajęcie sali i pokrycie kosztów w związku z  organizacją wspólnego posiedzenia 
Rad Powiatowych W-MIR z powiatu ostródzkiego, elbląskiego braniewskiego w dniu 04.03.2016r. 
w Gospodarstwie Agroturystycznym ,, Vitalis” Zastawno 37   14-420 Młynary.  -  Zarząd podjął  
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o 
podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 550 zł ze środków będących w dyspozycji Rady 
Powiatowej na wynajęcie sali i pokrycie kosztów w związku z  organizacją wspólnego posiedzenia 
Rad Powiatowych W-MIR z powiatu ostródzkiego, elbląskiego braniewskiego w dniu 04.03.2016r. 
w Gospodarstwie Agroturystycznym ,, Vitalis” Zastawno 37   14-420 Młynary.  -  Zarząd podjął  
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim.

 Biuro Terenowe W-MIR w Elblągu – Biuro Terenowe W-MIR w Elblągu zwraca się z prośba do 
Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty 1000 zł ze środków będących w 
dyspozycji Zarządu W-MIR na dofinansowanie wyjazdu członków Rad Powiatowych W-MIR z po
wiatu elbląskiego, ostródzkiego, braniewskiego i rolników z tych powiatów na Targi Techniki Rol
niczej AGROTECH w Kielcach w dniach 18-19 marca 2016 r. -  Zarząd podjął uchwałę o organi
zacji  wyjazdu na Targi Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach.

 Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim - Zaproszenie na Wspólne Posiedzenie Rad Po
wiatowych z powiatów elbląskiego, braniewskiego i ostródzkiego w dniu 04.03.2016 r. godz. 11:00 
w Zastawnie.- na posiedzenie został oddelegowany Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR.

 Anna Surowiec- pismo w sprawie stanowiska Zarządu w sprawie ustawy dotyczącej obrotu ziemią.- 
Zarząd zapoznał się z pismem, Prezes W-MIR postanowił odpowiedzieć na pismo podczas posie
dzenia Rady Powiatowej w dniu 04.03.2016 r. Ponadto postanowiono przesłać Pani Annie Suro



wiec kopię stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych w powyższej sprawie. Zarząd poinformował 
także, że stanowisko zostanie podjęte przez III Walne Zgromadzenie W-MIR.

 Anna Surowiec- pismo w sprawie strony internetowej W-MIR - Zarząd W-MIR postanowił, że 
zgodnie z sugestią, w najbliższym czasie zostaną przygotowane zakładki Rad Powiatowych na któ
rych będą umieszczane najważniejsze informacje z działalności Rad Powiatowych W-MIR.

 Anna Surowiec- zapytanie w sprawie Rady Społecznej powołanej w 2012 r.- Zarząd wyjaśnił, że 
sprawa została omówiona podczas wspólnego posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Po
wiatowych w dniu 23.02.2016 r. Prezes W-MIR postanowił także  odnieść się do pisma na posiedze
niu Rad Powiatowychw dniu 04.03.2016 r.

 Anna Surowiec- pismo w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry.- Zarząd postanowił  przeka
zać pismo instytucji kompetentnej w sprawie tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsz
tynie.

Ad 3. Następnie Zarząd omówił pisma z  Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pismo MRiRW odpowiadające na wniosek Zarządu KRIR ws. błędów we wnioskach o dopłaty 

bezpośrednie przesyłanych przez ARiMR.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Do  wiadomości  pismo  Lubuskiej  Izby  Rolniczej,  które  dotyczy  rezygnacji  z  uczestnictwa 

przedstawiciela Lubuskiej Izby Rolniczej w pracach Rady Terenowej przy OT ANR w Gorzowie 
Wielkopolskim.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo  skierowane  do  Zarządów  Wojewódzkich  Izb  Rolniczych  w  sprawie  uczestnictwa  
w  konferencji  nt.  diagnozy  stanu  polskiego  rolnictwa  organizowanej  przez  Przewodniczącego 
sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7.04.2016.  - Zarząd zapoznał się z pismem, 
podjęto uchwałę o oddelegowaniu Zarządu W-MIR.

 Pakiet informacji na temat funkcjonowania platformy REFIT (Program Sprawności i Wydajności 
Regulacyjnej,  ang.  Regulatory Fitness and Performance Programme) oraz wywiad z Pierwszym 
Wiceprzewodniczącym  Komisji  Europejskiej  Fransem Timmermansem.-  Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

 Dokument opublikowany przez KE pn. Sprawozdanie krajowe - Polska 2016  (Country Report - 
Poland 2016) - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie  szczegółowych  warunków i  trybu  przyznawania  płatności  bezpośrednich  i  płatności 
niezwiązanej do tytoniu - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności 
na  rzecz  rolników  kwalifikujących  się  do  systemu  dla  małych  gospodarstw,  którzy  trwale 
przekazali  swoje  gospodarstwo  innemu  rolnikowi"  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd po zapoznaniu się z projektem, postanowił przesłać do KRIR 
następujące uwagi: 
Celem uzyskania większej przejrzystości  Zarząd zaproponował zmianę zapisu w § 2 ust. 1 pkt 2 
aby wpisać w treści sformułowanie zawarte na końcu tego punktu aby punkt brzmiał: 
„2) trwale przekaże gospodarstwo rolne innemu rolnikowi będącemu osobą fizyczną, osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – zwanemu dalej  
„przejmującym gospodarstwo rolne”, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia łącznie następujące warunki:...”

Warunkiem, który budzi wątpliwości Zarządu jest zapis dotyczący przekazywania wszystkich 
gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa (§ 3.1. pkt 1i 2) po czym w innym miejscu tj.  
§4 jest napisane, że po zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej przez przekazującego 
łączna powierzchnia gruntów rolnych posiadanych przez niego i jego małżonka posiadanych nie 



może być większa niż 0,5 ha. Jest tu pewna sprzeczność. Nie może być mowy o przekazaniu 
wszystkich gruntów rolnych i jednoczesnemu zachowaniu 0,5 ha gruntów rolnych. Zatem Zarząd 
proponuj albo wpisanie w paragrafie 3.1 jako pkt 3), że: " 3) warunek o którym mowa w pkt 1) i  
2)jest spełniony gdy przekazujący gospodarstwo lub jego małżonek posiada nie więcej niż 0,5 ha 
gruntów rolnych, a działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach służy wyłącznie  
zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 
Innym warunkiem otrzymania pomocy jest kwestia wielkości gospodarstwa po przejęciu gruntów w 
ramach tej płatności. 
W tym działaniu powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie przejmującej osoby po przejęciu 
gruntów rolnych, ma być równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w 
gospodarstwie rolnym w kraju, a w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone w 
województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest większa niż 
średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie w kraju, ma ono osiągnąć wielkość 
średniej w województwie. Zarząd zwrócił uwagę na to, że w przypadku gospodarstw będących w 
systemie dla małych gospodarstw osiągnięcie większej powierzchni gospodarstwa na poziomie 
średniej wojewódzkiej przy łączeniu dwóch małych gospodarstw może być problematyczne. 
Zasadnym zatem było by przyjęcie jednolitych przepisów w tym zakresie dla wszystkich działań dla 
małych gospodarstw w zakresie PROW 2014-2020 tak aby umożliwić większej ilości gospodarstw 
skorzystanie z działań dla nich przeznaczonych.
W projektowanym rozporządzeniu określono także warunek dotyczący gruntów rolnych branych 
pod uwagę przy ustalaniu powierzchni gruntów gospodarstwa przejmującego. Mówi się o tym, że 
mogą one być przedmiotem dzierżawy z ZWRSP na czas nie krótszy niż 6 lat. Dla modernizacji z 
kolei jest to 7 lat, dla młodego rolnika 5 lat. Również w kontekście nowo powstających przepisów 
dotyczących dzierżawy gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zasadnym jest  
aby przepisy były jednolite w kwestii długości dzierżawy z Zasobu Agencji, która warunkuje 
możliwość otrzymania środków w ramach poszczególnych działań z PROW 2014-2020. Jednolite  
przepisy w tym temacie były by ułatwieniem i dla Agencji Nieruchomości Rolnych przy wydawaniu 
zaświadczeń potencjalnym beneficjentom oraz dla beneficjentów chcących skorzystać ze środków 
dostępnych w ramach różnych programów. 

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania,  wypłaty  oraz  zwrotu  pomocy 
finansowej 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 projektem, nie wniósł uwag.

 Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w sprawie zakazu wprowadzania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Capsicum L., Lagenaria Ser., Luffa Mill., Momordica 
L.  oraz  Solanum L.  innych  niż  Solanum lycopersicum L.,  pochodzących  z  Republiki  Ghany - 
Zarząd zapoznał się z projektem, nie wnióśł uwag.

 Odpowiedź  ANR  na  wniosek  Śląskiej  Izby  Rolniczej  dotyczący  wysokości  czynszu.-  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Odpowiedź Ministra finansów na pismo w sprawie Vat-u od owoców wycofanych z rynku.- Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Kwestionariusz Copa- Cogeca na temat systemów jakości. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Informacja na temat konkursu „ Rolniczki motorem innowacji zielonego wzrostu w UE”.- Zarząd 

zapoznał się z pismem.



 Projekt  rozporządzenia  MriRW  zmieniajacego  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja 
gospodarsrw rolnych”- Zarząd zapoznał się z projektem, uwagi wysłano do KRIR

4. Sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół z Posiedzenia Zatrządu nr 02 z dnia 09.02.2016 r.
 Podjęto  uchwałę  o współorganizacji  z  Bankiem BNP BGŻ Paribas  spotkania  z  cyklu  Agro na 

obcasach w dniu 15 marca 2016 r. w Olsztynie. Postanowiono zorganizować transport zbiorowy 
dla uczestniczek spotkania.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu na nagranie  
audycji telewizyjnej dla TVP Olsztyn w dniu 10.02.2016 r. w Olsztynie.

 Ministerstwo  Środowiska  -  Odpowiedź  na  pismo  z  dnia  25.01.2016  r.  w  sprawie  interpretacji 
przepisów  ustawy  o  ochronie  przyrody.- Zarząd  zapoznał  się  z  pismem.  Kopię  postanowiono 
przekazać  Radcy Prawnemu W-MIR.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Prośba o wydanie opinii w spr. sprzedaży nieruchomości 
rolnych obręb Kożuchy Wielkie gmina Giżycko dz. nr 1/10, 1/11, 1/7, 1/9, 23/38, 23/39 o łącznej 
pow. 34,6903 ha oraz udziału  we własności 1/2 części dz. nr 1/8 o pow. 0,1035 ha obywatelom 
Niemiec Państwu Rudolfowi Gauss i  Ingrid Gauss.  - Zarząd przekazał sprawę do rozpoznania 
pracownikowi biura W-MIR.

 Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  -  Prośba  o opinię  w sprawie sprzedaży nieruchomości 
rolnej niezabudowanej obręb Szenkowo i Kamarzewo gmina Działdowo powiat działdowski o pow. 
70,3500  ha.-   Zarząd  przekazał  sprawę  do  rozpoznania  pracownikowi  biura  W-MIR.  Po  jej  
rozpatrzeniu zostanie wydana stosowna opinia.

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - Prośba o włączenie się W-MIR do wspólnej organizacji 
konkursu "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś" oraz o ufundowanie nagrody w wysokości  
5  tys.  zł.- Zarząd  podjął  uchwałę  o  współorganizacji  konkursu  „Czysta  i  piękna  zagroda- 
estetyczna wieś.”

 Pismo opisujące problem rolników zaistniały w wyniku zbliżającego się przetargu na dzierżawę 
nieruchomości  gmina  Kalinowo,  powiat  Ełcki.  - Zarząd  przekazał  sprawę  do  rozpoznania  
pracownikowi biura W-MIR. Po zapoznaniu się ze sprawę zostaną podjęte dalsze działania.

 Prośba o sprawdzenie zasadności dopuszczenia do przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr 
431/28,  431/26,  398/5,  398/6 w dniu 25.02.2016 r.  jednego z  kandydatów.  -  Zarząd przekazał  
sprawę do rozpoznania pracownikowi biura W-MIR. Po zapoznaniu się ze sprawę zostaną podjęte  
dalsze działania.

 - \Prośba o sprawdzenie zasadności dopuszczenia do przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr 
431/28,  431/26,  398/5,  398/6 w dniu 25.02.2016 r.  jednego z  kandydatów.  -  Zarząd przekazał  
sprawę do rozpoznania pracownikowi biura W-MIR. Po zapoznaniu się ze sprawę zostaną podjęte  
dalsze działania.

 Do  wiadomości:  pismo  do  Ministra  Sprawiedliwości  dot.  podejrzenia  nieprawidłowości  w 
sprzedaży gruntów w ANR OT w Olsztynie Filia Suwałki w latach 2014/2015 dot. działek 1/31, 
1/32 miejscowość Gorazdowo obręb Kozin o pow. łącznej ok 53 ha oraz dz. nr 1/14 obręb Kozin- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Stacja  Doświadczalna  Oceny  Odmian  we  Wrócikowie  -  Informacja  o  działalności  w  2015  r. 
Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. - Zarząd zapoznał się z informacją.

 Puls  Regionu  –  Prośba  o  ufundowanie  nagród  w  konkursie  "Eko-Sołectwo"- Zarząd  podjął  
uchwałę o włączeniu się we współorganizację konkursu i przeznaczeniu na ten cel 1000 zł brutto.



 Piaseczna  Jolanta  -  Propozycja  zamieszczenia  artykułu  na  stronie  W-MIR.-  Zarząd postanowił  
wystosować  zapytanie  dot.  treści  proponowanych  artykułów,  z  prośbą  o  ich  przesłanie.  Po 
zapoznaniu się z nimi zostaną one ewentualnie umieszczone na stronie internetowej W-MIR.

 Warmińsko-Mazurski  Ośrodek Doradztwa Rolniczego  -  Zaproszenie  na spotkanie  informacyjne 
"Instalacje OZE w gospodarstwie rolnym" w dniu 02.03.2016 r. godz. 10:00 w Olsztynie- Podjęto  
uchwałę  o  zwrocie  kosztów  podróży  za  udział  w  spotkaniu  informacyjnym  Panu  Markowi  
Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR.

 Wielkopolska Izba Rolnicza - Zaproszenie dla Pani Zofii Stankiewicz na posiedzenie Komisji ds. 
Kobiet  i  Rodziny  w  Środowisku  Wiejskim  przy  Walnym  Zgromadzeniu  WIR  poszerzone  
o Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej przy KRIR w dniu 04.03.2016 r. godz. 10:00 
w Licheniu  Starym.  -  Zarząd zapoznał  się  z  zaproszeniem,  w związku  z  licznymi  obowiązkami 
służbowymi Pani Zofia Stankiewicz nie będzie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji.

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - zaproszenie do udziału w VII Wiosennych Targach 
Ogrodniczych w dniach 23-24.04.2016 r. w Starym Polu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Polski  Związek  Hodowców  Koni  -  Zaproszenie  do  Komitetu  Honorowego  podczas 
Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w dniach 11-12.06.2016 r. w Kętrzynie oraz na 
konferencję naukową pt. Stan i perspektywy hodowli koni ardeńskich w Europie w dniu 10.06.2016 
r.  -  Zarząd  podjął  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana  Jana  Heichela  do  Komitetu  Honorowego  
Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich.

 RDLP w Gdańsku - pismo dot. narady w sprawie gospodarki  łowieckiej  dot. narady w sprawie 
gospodarki łowieckiej prowadzonej na terenie RDLP w Gdańsku.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Gminny Związek Rolników, Kołek i Organizacji Rolniczych w NM Lubawskim- prośba o wsparcie 
obchodów  150-lecia  powołania  pierwszego  Koła  Gospodyń  Wiejskich  na  ziemiach  polskich.- 
Zarząd podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację obchodów 150-lecia Koła Gospodyń 
Wiejskich i przeznaczeniu na ten cel kwoty 500 zł.

 Senat RP zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 08.03.2016 r. w 
Warszawie .- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.

 Europejskie  Centrum  Badawcze  Drobnych  Gospodarstw  Rolnych-  zaproszenie  na  konferencję 
„Społeczno - gospodarcza aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich” w dniu 1-2 lipca 2016 r w 
Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.- Zarząd zapozna się z pismem.

 Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania przedstawicieli W-MIR w skład komisji ds. szacowania 
szkód  w  gospodarstwach  rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej  spowodowanej 
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim
 Współorganizacji  Olimpiady  Wiedzy  o  Rolnictwie,  Bezpieczeństwie  i  Higienie  Pracy  oraz  

Leśnictwie z Elementami Łowiectwa .
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ostródzkim.



 Rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.
 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W -MIR w powiecie braniewskim
 Zarząd podjął uchwałę o organizacji  wyjazdu na TargiTechniki Rolniczej Agrotech w Kielcach.
  Oddelegowania Zarządu W-MIR na konferencje nt. diagnozy stanu polskiego rolnictwa organizo

wanej przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 7.04.2016.w  
Warszawie.

 Współorganizacji z Bankiem BGŻ Paribas spotkania z cyklu „Agro na obcasach” w dniu 15 marca 
2016 r. w Olsztynie. Postanowiono zorganizować transport zbiorowy dla uczestniczek spotkania.

  Zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu na nagranie audycji telewizyjnej dla TVP 
Olsztyn w dniu 10.02.2016 r. w Olsztynie.

  Współorganizacji konkursu  ”Czysta i piękna zagroda- estetyczna wieś” i przeznaczeniu na nagro
dy 5000 zł brutto.

  Współorganizacji konkursu Eko - Sołectwo i przeznaczeniu na ten cel 1000 zł brutto.
  Zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w 

spotkaniu informacyjnym "Instalacje OZE w gospodarstwie rolnym" w dniu 02.03.2016 r. w Olszty
nie”.

  Oddelegowania Pana Jana Heichela do Komitetu Honorowego I Międzynarodowego Czempionatu  
Koni Ardeńskich w dniach 11-12.06.2016 r. w Kętrzynie

  Współorganizacji obchodów 150-lecia Koła Gospodyń Wiejskich i przeznaczeniu na ten cel kwoty  
500 zł.

 Oddelegowaniu Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju  
Wsi w  dniu 08.03.2016 r. w Warszawie.

 Oddelegowania przedstawicieli W-MIR w skład komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach  
rolnych  i  działach  specjalnych  produkcji  rolnej  spowodowanej  niekorzystnymi  zjawiskami 
atmosferycznymi.

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                    Aleksandra  Ciechanowicz-Osiecka  
           


