
Protokół nr 4/2017
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 17.02.2017 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. 1030 i trwało do godz 1500. 
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:

1.Podsumowanie Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych
2. Spotkanie z Dyrektorem W-MODR w wprawie realizacji  operacji „Warmińsko-Mazurskie Forum 
Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”
3. Organizacja VI Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
4.Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
5.Sprawy bieżące

Ad 1 W pierwszym punkcie Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podsumował zorganizowaną 
Wystawę  Zwierząt  Hodowlanych.  Zarząd  jednogłośnie  stwierdził,  ze  Izba  musi  być  jeszcze  bardziej 
widoczna.  Zarząd  W-MIR  odniósł  się  także  do  ewentualnej  organizacji  Wystawy
w roku 2018 i stwierdził, że prawdopodobnie podejmie się jej organizacji w przypadku, gdy będzie można 
pozyskać środki na Wystawę. Na posiedzenie Zarządu zaproszono pracowników biura W-MIR, którym 
prezes w imieniu zarządu podziękował za organizację Wystawy.

Ad 2. W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd spotkał się z Dyrektorem Warmińsko-Mazurskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w celu omówienia wspólnej realizacji  operacji „Warmińsko-Mazurskie 
Forum innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach konkursu dla partnerów KSOW na 
wybór  operacji,  które  będą realizowane  w 2017 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 
2016-2017.  Według  wstępnych  założeń  operacja  będzie  realizowana  w  październiku  2017  r.  Grupą 
docelową realizowanej operacji będą rolnicy. Podczas realizacji operacji planuje się prelekcje oraz panele 
dyskusyjne w grupach. W-MODR zaproponował realizację następujących paneli dyskusyjnych: Rolnictwo 
precyzyjne  i  niskoemisyjne  technologie  w  produkcji  rolniczej,  innowacje  w  chowie  trzody  chlewnej 
uwzględniające  ochronę  środowiska,  innowacje  w  produkcji  pasz  
i  żywieniu  bydła  mlecznego,  optymalizacji  kosztów  produkcji  mleka,  innowacyjne  metody 
zagospodarowania  odchodów  zwierzęcych  w  kontekście  wymagań  ochrony  wód  powierzchniowych, 
produkcja żywności w gospodarstwie. Zarząd W-MIR zapoznał się z ramowym programem i wniósł swoje 
uwagi. Zaproponowano, aby w jednym panelu połączyć trzodę i bydło. Pan Jan Heichel - Prezes W-MIR 
zaproponował, że należy także więcej uwagi poświęcić zastąpieniu białka w żywieniu, systemy żywienia 
należałoby powiązać  z  kosztami  produkcji.  Po przedyskutowaniu  ramowego programu Zarząd  W-MIR 
podjął uchwałę w sprawie złożenia propozycji operacji do realizacji w Planie Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich  na  lata  2014-2020,  postanowiono zaprosić  W-MODR jako partnera  do  realizacji 
operacji, w celu realizacji operacji postanowiono zawrzeć podpisaniu list intencyjny na realizację operacji 
Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.



Ad 3 Następnie Zarząd omówił organizację VI Walnego Zgromadzenia W-MIR.

Zarząd W-MIR ustalił,  że VI Walne Zgromadzenie odbędzie się 13 marca 2017 r. Głównymi 
tematami obrad będą wieloletnie plany łowieckie, prawo łowieckie oraz szkody wyrządzane przez łosie. 
Postanowiono  na  Walne  Zgromadzenie  zaprosić  m.in.  Ministra  Środowiska,  Generalnego  Dyrektora 
Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrektorów Lasów Państwowych oraz łowczych okręgowych

Ad 4 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Odpowiedź Ministra Rolnictwa na wniosek WMIR l.dz. 3607/12/2016-IRK w sprawie wydłużenia 

terminu rozliczania pożyczki dla producentów w wybranych sektorach rolnych. - Zarząd zapoznał  
się z pismem. Kopie postanowiono wysłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-
MIR.

 Odpowiedź  MRiRW  na  wniosek  W-MIR  odnośnie  kodów  PKD  wykluczających  z  płatności 
bezpośrednich (znak L.dz. 79/01/2017-IRK). - Zarząd zapoznał się z pismem. Kopie postanowiono  
wysłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Odpowiedź  MRiRW na  wniosek  znak:  80/07/2017-IRK z  dnia  10  stycznia  2017  r.  dotyczący 
weryfikacji  kodów  PKD  uprawniających  do  skorzystania  z  pomocy  w  ramach  operacji  typu 
„Rozwój przedsiębiorczości  - rozwój usług rolniczych".  -  Zarząd zapoznał się z pismem. Kopie 
postanowiono wysłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Odpowiedź MRiRW na wniosek KRIR w sprawie składania przez grupy producenckie wniosków 
o potwierdzenie spełnienia uznania od OT ARR. - Zarząd zapoznał się.

 Wspólny apel KRIR i APCA w sprawie uproszczeń w zazielenianiu. - Zarząd zapoznał się.
 Informacja  z  Agencji  Rynku  Rolnego  nt.  planowanych  szkoleń  tematycznych  dla  organizacji 

uprawnionych do korzystania ze środków funduszy promocji. - Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź  Prezesa  ANR  w  sprawie  Rad  Społecznych  i  umocowania  izb  rolniczych  (oraz 

komentarz Kujawsko Pomorskiej  Izby Rolniczej do odpowiedzi Prezesa ANR do pisma KRIR  
w sprawie Rad Społecznych). - Zarząd zapoznał się.

 Zmiana  terminu  Posiedzenia  KRIR  na  dzień  09.03.2017  godz.  11:00  w  Parzniewie.-  Zarząd 
zapoznał się.

 Informacja o tym, że Komisja Europejska rozpoczęła  konsultacje społeczne na temat przyszłości 
wspólnej  polityki  rolnej  z  prośbą  o  wzięcie  udziału  w  konsultacjach  i  rozpowszechnienie 
informacji.- Zarząd zapoznał się.

 Propozycja szkoleniowa odnośnie przedstawienia możliwości uniezależnienia gospodarstw rolnych 
od wzrostu cen energii.- Zarząd zapoznał się.

 Informacja ARR na temat planowanej na czerwiec 2017 wizyty delegacji izraelskich rolników oraz 
producentów  szeroko  rozumianych  rozwiązań  dla  rolnictwa  -  do  wykorzystania  
i rozpowszechnienia. - Zarząd zapoznał się.

 informacje o wymianie młodych rolników - Program Teksas 2017. - Zarząd zapoznał się.
 Prośba o opinie w sprawie negocjacji  w sprawie dalszej liberalizacji  handlu z Turcją.  - Zarząd 

zapoznał się.
 Poselski projekt ( klub KUKIZ15) ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach - 

Zarząd zapoznał się, nie zgłosił uwag.
 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - 
Zarząd zapoznał się, nie zgłosił uwag.



 Projekt rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań 
weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich,  
w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od 
tych zwierząt. - Zarząd zapoznał się, nie zgłosił uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz 
Rolnictwa. - Zarząd zapoznał się, nie zgłosił uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się, nie zgłosił uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach działania „Inwestycje 
w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się, nie zgłosił uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 
sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  w 
ramach  działania  "Współpraca"  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2014-2020 - uwagi do 16.02.2017

 projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  wartości  klimatycznego 
bilansu wodnego dla  poszczególnych  gatunków roślin  uprawnych i  gleb.  -  Zarząd Warmińsko-
Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił uwagę na to, że w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków 
roślin uprawnych i gleb nie wyrażono w jaki sposób uwzględniane będą wartości klimatycznego  
bilansu wodnego dla użytków zielonych. Uwagę wysłano do KRIR.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz 
rolnictwa. - Zarząd zapoznał się, nie zgłosił uwag.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów 
postępowania  przy  zwalczaniu  i  zapobieganiu  rozprzestrzenianiu  się  organizmu  Anoplophora 
glabripennis (Motschulsky). - Zarząd zapoznał się, nie zgłosił uwag.

 Projekty:
1.  Projekt rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  w sprawie składania  wniosków za 
pomocą  formularza  umieszczonego  na  stronie  internetowej  –  Zarząd  stoi  na  stanowisko,  ze  co 
najmniej do roku 2020 powinna być dowolność w formie składania wniosku.
2.  Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 
sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane 
za  pomocą  formularza  umieszczonego  na  stronie  internetowej  Agencji  Restrukturyzacji  i 
Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu 
składania wniosków za pomocą tego formularza.- Zarząd stoi na stanowisko, ze co najmniej do roku 
2020 powinna być dowolność w formie składania wniosku.

 Projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  zakazu 
stosowania odmian kukurydzy MON 810. - Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
„Program  rolnośrodowiskowy"  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2007-2013 -  Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.



 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  
w  sprawie  szczegółowych  sposobów  postępowania  przy  zwalczaniu  i  zapobieganiu 
rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.). - Zarząd zapoznał się, nie wniósł  
uwag.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie oraz założenia do 
projektu  „ustawy  o  narodowej  gospodarce  łowieckiej".  -  Zarząd  Warmińsko-Mazurskiej  Izby 
Rolniczej negatywnie zaopiniował  projekt. Zdaniem Zarządu W-MIR we wspomnianym projekcie  
brakuje  założeń  co  do  szacowania  szkód  łowieckich,  własności  gruntów.  Ponadto  projekt  nie 
zawiera  wpływu  rolników  na  wielkość  populacji  zwierzyny,  udział  środowiska  rolniczego  na  
tworzenie obwodów łowieckich oraz wypowiadania umów dzierżaw kołom łowickim na wniosek  
rolników. W związku z czym zdaniem Zarządu W-MIR  proponowany projekt ustawy jest nie do 
przyjęcia.

 Projekty rozporządzeń:
- 27/2017 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, nie wniósł uwag.
- 28/2017 projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakie  powinny spełniać  wnioski  w sprawach  dotyczących 
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - -  Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Projekt  rozporządzenia  zmieniającego  rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w 
sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski" wraz z uzasadnieniem 
i oceną skutków regulacji.-  Zarząd zapoznał się, nie wniósł uwag.

 Informacja z MRiRW w sprawie negocjacji handlowych z Indonezją. - Zarząd zapoznał się.
 Zaproszenie na posiedzenie Komisji  problemowej w sprawie projektu ustawy „ Prawo Łowieckie” 

w dniu 21 lutego 2017 r. w Warszawie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Ad 5 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące:

 Przyjęto protokół nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r.
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  utworzenia  konsorcjum  w  sprawie  operacji  „Kierunek  rozwój”  

z Podlaską, Pomorska i Mazowiecka Izbą Rolniczą.
 Podjęto  uchwały w sprawie zwrotów kosztu podróży Panu J.  Heichelowi  – Prezesowi W-MIR  

i  Panu  R.Tańskiemu-  Wiceprezesowi  W-MIR  na  spotkanie  w  Warmińsko-Mazurskim  Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego z Dyrektorem Zarządem SIR w sprawie wspólnych projektów w Olsztynie  
w dniu 02.02.2017 w Olsztynie

 Podjęto  uchwały  w  sprawie  organizacji  konferencji  „Obrót  ziemią  rolną  w  praktyce”  w  dniu  
20.03.2017

 Podjęto uchwałę w sprawie organizacji  dwóch spotkań w sprawie zagospodarowania gruntów  
z Gospodarstwa Rolnego w Kwiecewie w Świątkach i  Dobrym Mieście oraz oddelegowania na  
spotkania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotów kosztu podróży Panu J. Heichelowi- Prezesowi W-MIR i Panu  
R.Tańskiemu-  Wiceprezesowi  W-MIR  na  spotkanie  w  sprawie  Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych w dniu 08.02.2017 r. w Olsztynie

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztu podróży Członkom Zarządu W-MIR oraz Delegatowi  
W-MIR  do  KRIR  na  Warmińsko-Mazurską  Wystawę  Zwierząt  Hodowlanych  w  dniach 
11-12.02.2017 w Ostródzie

 Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy współpracy i  partnerstwie w ramach programu 
"Rabat rolniczy"



 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu - Odpowiedź na pismo l.dz.374/02/2017-RW 
w sprawie udzielenia informacji na temat pogłowia łosia.- Zarząd zapoznał się.

 Państwo Andrzej i Jolanta Komosińscy - sprzeciw na  udział w  przetargu na grunty w obrębie 
Borki  glinki  Nowaki  15.02.2017  Pana  Czesława  Skrodzkiego,  pana  Janusza  Skrodzkiego  oraz 
państwa Biedrzyckich.-  Zarząd zapoznał się przekazał sprawę do monitorowania pracownikowi 
biura W-MIR.

 Koło  Łowieckie  "PONOWA"  w  Toruniu  -  Pismo  z  prośbą  o  opinię  w  sprawie  ponownego 
wydzierżawienia  obwodu  łowieckiego  nr  348/1  pow.  5493  ha  w  Nadleśnictwie  Iława  powiaty 
nowomiejski  i  iławski.  -  Zarząd zapoznał  się  z  pismem,  postanowiono,  że  wszystkie  opinie  w  
sprawie  wydzierżawiania  obwodów  łowieckich  będą  konsultowane  z  Przewodniczącymi  Rad 
Powiatowych,  a   następnie  gotowa  opinia  zostanie  zaakceptowana  przez  prezesa  W-MIR  
i wysyłana do zainteresowanej strony z biura w Olsztynie.

 Koło  łowieckie  "Szarak"  -  Prośba  o  opinię  w  sprawie  ponownego  wydzierżawienia  obwodów 
łowieckich w powiecie nowomiejskim nr 347/TO5 pow. 7,023 ha Nadleśnictwo Iława, nr 363/TO7 
pow.  6,287 ha  Nadleśnictwo  Brodnica  oraz  nr  363/TO6 pow.  4,084  ha  Nadleśnictwo  Jamy.  - 
Zarząd zapoznał  się  z  pismem,  postanowiono,  że  wszystkie  opinie  w sprawie  wydzierżawiania  
obwodów  łowieckich  będą  konsultowane  z  Przewodniczącymi  Rad  Powiatowych,  a   następnie  
gotowa opinia zostanie zaakceptowana przez prezesa W-MIR i wysyłana do zainteresowanej strony  
z biura w Olsztynie.

 Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  -  Pismo  z  prośbą  o  wsparcie  finansowe 
finały wojewódzkiego olimpiady Młodych Producentów Rolnych w dniu 27.02.2017 r. godz. 10:00 
w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z pismem, podjął uchwałę o włączeniu się we współorganizację  
olimpiady  i  przeznaczeniu  na  ten  cel  kwoty  1000  zł  oraz  o  oddelegowaniu  w  skład  komisji  
oceniającej Panią Zofię Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  złożenia   propozycji  operacji  pt.  „Olimpiady  Wiedzy  Rolniczej,  
Ochrony  Środowiska  i  BHP  w  Rolnictwie”  do  realizacji  w  Planie  Działania  Krajowej  Sieci  
Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020.  Postanowiono  podpisać  list  intencyjny  z  W-MODR. 
Przedmiotem listu jest partnerska współpraca w zakresie opracowania, realizowania i rozliczenia  
merytoryczno-finansowego  w  ramach  operacji  pt.  „Olimpiada  Wiedzy  Rolniczej,  Ochrony 
Środowiska i BHP w Rolnictwie” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministra Rolnictwa i  
Rozwoju Wsi  nr  1/2017 dla partnerów Krajowej  Sieci  Obszarów Wiejskich na wybór operacji,  
które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017. 

 Stowarzyszenie "Szkoła pod lasem" - Pismo z prośba o dofinansowanie wycieczki dla dzieci ze 
szkoły podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi pt. "Piękna nasz Polska 
cała".- Zarząd zapoznał się z pismem, wyjaśnił, że nie można udzielić wsparcia, gdyż tego rodzaju  
wsparcie nie pokrywa się z  działalnością statutowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim - Pismo z prośbą o zgłoszenie kandydata do 
składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nowym Mieście Lubawskim na kadencję 2017-2021.- 
Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu pana Zbigniewa Ziejewskiego – Przewodniczącego Rady  
Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w powiecie  
nowomiejskim.

 Agencja  Rynku Rolnego -  Odpowiedź  na pismo l.dz.140/01/2017-ARR  w sprawie  rozliczenia 
nieoprocentowanej pożyczki dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie 
nieuregulowanych  należności  budżetowych  o  charakterze  publicznoprawnym  -  informacja  
o przekazaniu pisma do ARiMR. - Zarząd zapoznał się z pismem.



 Siewca Wielkopolski - Zaproszenie do współpracy w tworzeniu rubryki w Tygodniku Poradniku 
Rolniczym  informującej  o  najważniejszych  działaniach  i  interwencjach  podejmowanych  przez 
samorząd rolniczy.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił przystąpić do współpracy.

 Warmińsko-Mazurska  Regionalna  Organizacja  Turystyczna  -  projekt  ustawy  o  imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.- Zarząd zapoznał się.

 Urząd  Marszałkowski  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  informacja  na  temat  naboru  
z  prośbą   o  zamieszczenie  na  stronie  oraz  rozesłanie  do  innych  podmiotów,  które  mogą  być 
zainteresowane naborem.- Zarząd zapoznał się.

 Przewodniczący  Rady  Powiatowej  W-MIR  w powiecie  nowomiejskim  -  Prośba  o  przekazanie 
wiadomości do Prezesa Jan Heichel Dane dot. Spotkania. - Zarząd zapoznał się.

 Ruch Kukiza 15 Biuro Prasowe - Informacja o złożeniu przez  posłów Kukiz'15 w Sejmie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. - Zarząd zapoznał się.

 Pan Paweł  Papke Poseł  na  Sejm RP -  Podziękowanie  za  zaproszenie  na Warmińsko-Mazurską 
Wystawę Zwierząt Hodowlanych w dniach 11-12.02.2017 w Ostródzie. - Zarząd zapoznał się.

 Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w Warszawie  -  egzemplarz  miesięcznika  "Gospodarka 
Wodna" przesyłany dla członków Rady /gospodarki wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, 
regionu  wodnego  Jarfu,  regionu  wodnego  Niemna,  regionu  wodnego  Łyny  i  Węgorapy  oraz 
regionu wodnego Świeżej. - Zarząd zapoznał się.

 Fundacja  na  Rzecz  Rozwoju  Polskiego  Rolnictwa  -  Prośba  o  rozpowszechnienie  informacji  - 
konkurs na prace "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość" - IX edycja. - Zarząd zapoznał się.

 Ambasada  Węgier  -  informacje  o  Know-how  i  transferze  technologii  w  rolnictwie  Węgier, 
żywności  i  technologii  środowiskowych,  przygotowany  przez  Węgierski  Narodowy  Dom 
Handlowy (Hungarian National Trading House).- Zarząd zapoznał się.

 Forecast  -  zapytanie  odnośnie  nawiązania  współpracy  na  polu  przygotowywania  projektów 
unijnych.- Zarząd zapoznał się.

 Podkarpacka Izba Rolnicza  -  Podziękowanie  za zaproszenie  na Warmińsko-Mazurską Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych. -  Zarząd zapoznał się.

 Gabinet Weterynaryjny Anna Strzelbicka-Piotrowicz - Zaproszenie na IV konferencję Hodowców 
Bydła  Mlecznego  w  dniu  10.02.2017  godz.  10:00  w  Szczytnie.  -  Zarząd  zapoznał  się  
z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie  na posiedzenie Senackiej  Komisji Rolnictwa  
i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  15.02.2017  godz.  12:00  w  Warszawie.  e-  Zarząd  zapoznał  się  
z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył.

 ARiMR - Zaproszenie na szkolenia:
- Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałanie 6.2. Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej w dniu 15.02.2017 godz. 10:00-15:00 w Warszawie
 Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania  6.3. Pomoc na rozpoczęcie 

działalności  gospodarczej  na rzecz  rozwoju małych  gospodarstw oraz  Zasady przyznawania 
oraz wypłaty pomocy w ramach poddziałania 6.5. Płatność na rzecz rolników kwalifikujących 
się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu 
rolnikowi w dniu 16.02.2017  godz. 10:00-15:00 w Warszawie
Zarząd zapoznał się z zaproszeniami, we szkoleniach uczestniczyli pracownicy biura W-MIR.

 Wydział  Kształtowania  Środowiska  i  Rolnictwa  UWM -  oferta  najbliższych  szkoleń  z  zakresu 
ochrony  roślin,  organizowanych  przez  Katedrę  Entomologii,  Fitopatologii  i  Diagnostyki 
Molekularnej UWM w Olsztynie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.



 Sejmik  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  -  Zaproszenie  na  XXIV  Sesję  Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 21.02.2017 r. godz. 11:00 w Olsztynie.- Zarząd 
oddelegował na posiedzenie sejmiku dyrektora biura W-MIR.

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - zaproszenie na pierwsze posiedzenie IV 
Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły, regionu wodnego Jarftu, regionu 
wodnego  Niemna,  regionu wodnego  Łyny  i  Węgorapy oraz  regionu  wodnego Świeżej  w dniu 
22.02.2017 godz. 11:00 w Warszawie.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu na posiedzenie  
pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR.

 Regionalna  Dyrekcja  Lasów Państwowych  w Gdańsku -  pismo w sprawie  narady poświęconej 
gospodarce łowieckiej prowadzonej na terenie RDLP w Gdańsku w dniu 24.02.2017 godz. 9:00.- 
Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem,  na  naradę  oddelegowano  Pana  Romana  Puchalskiego-  
przewodniczącego rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim.

 Urząd Miejski w Biskupcu - Zaproszenie na Galę Sukcesy 2016 w dniu 24.02.2017 godz. 17:00 
w Biskupcu.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, oddelegowano Pana Jana Heichela- Prezesa W-
MIR.

 Polsko-Kazachstańska  Izba  Handlowo Przemysłowa -  prośba o rozpowszechnienie  informacji   
o  Międzynarodowej  Wystawy  „AgriTek/FarmTek  Astana`2017  "  oraz  organizowanej  misji 
wyjazdowej.- Zarząd zapoznał się.

 Urząd  Gminy  Racławice  -  Zaproszenie  na  Wybory  Chłopa  Roku  w  dniu  23.04.2017  r.  
w Racławicach z prośbą o zgłaszanie kandydatów do konkursu. - Zarząd zapoznał się.

 Pan Witold Ciereszko - Zaproszenie na II Międzynarodowe Forum kontaktów biznesowych "Brześć 
2017" w terminie 27-28.04.2017 w Brześciu organizowane przez Konsula Generalnego Republiki 
Białoruś w Białymstoku. - Zarząd zapoznał się.

  Wojewoda  Warmińsko-Mazurski-  pismo  do  gmin  w  sprawie  procedury  szacowania.-  Zarząd 
zapoznał się.

 Wojewoda Warmińsko-Mazurski- Pismo w sprawie szkoleń dla członków komisji do oszacowania 
strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.- Zarząd W-MIR 
podjął uchwałę o oddelegowaniu na szkolenie członków rad powiatowych W-MIR zgłoszonych do 
komisji  do  oszacowania  strat  w  rolnictwie  spowodowanych  niekorzystnymi  zjawiskami  
atmosferycznymi. Postanowiono zwrócić koszty dojazdu na szkolenie.

 Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja G. Bartosz- Burdiak. – Zarząd zapoznał się.
 Wydział  promocji  Handlu  i  Inwestycji  Ambasady w Astanie-  -  Informacja  nt.  2  edycji  targów 

Hodowli Zwierząt i Drobiu.– Zarząd zapoznał się.
 Koło łowieckie Odyniec- prośba o wydanie pozytywnej opinii w zakresie wydzierżawienia dla Koła 

Łowieckiego  na  lata  2017-2027  obwodu  łowieckiego  numer  349  o  powierzchni  4281  ha, 
położonego na terenie powiatu nowomiejskiego. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono, że  
wszystkie  opinie  w  sprawie  wydzierżawiania  obwodów  łowieckich  będą  konsultowane  z  
Przewodniczącymi Rad Powiatowych, a  następnie gotowa opinia zostanie zaakceptowana przez  
prezesa W-MIR i wysyłana do zainteresowanej strony z biura w Olsztynie.

 Koło  Łowieckie  „  Pełnia”-  opinia  wystawiona  przez  Z.  Ziejewskiego  w  sprawie  dzierżawy 
obwodów łowieckich.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono, że wszystkie opinie w sprawie  
wydzierżawiania obwodów łowieckich będą konsultowane z Przewodniczącymi Rad Powiatowych,  
a  następnie  gotowa  opinia  zostanie  zaakceptowana  przez  prezesa  W-MIR  i  wysyłana  do  
zainteresowanej strony z biura w Olsztynie.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:



   złożenia propozycji operacji do realizacji w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020

 utworzenia  konsorcjum  w  sprawie  operacji  „Kierunek  rozwój”  z  Podlaską,  Pomorska  i  
Mazowiecka Izbą Rolniczą.

 zwrotów  kosztu  podróży  Panu  J.  Heichelowi  –  Prezesowi  W-MIR  i  Panu  R.  Tańskiemu-  
Wiceprezesowi W-MIR na spotkanie w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z 
Dyrektorem Zarządem SIR  w sprawie  wspólnych  projektów  w Olsztynie  w  dniu  02.02.2017 w 
Olsztynie

  organizacji konferencji „Obrót ziemią rolną w praktyce” w dniu 20.03.2017
 organizacji  spotkań w sprawie zagospodarowania gruntów z Gospodarstwa Rolnego w Kwiecewie 

w Świątkach i Dobrym Mieście oraz oddelegowania na spotkania Pana Jana Heichela- Prezesa W-
MIR.

 zwrotu kosztu podróży Panu J. Heichelowi- Prezesowi W-MIR i Panu R.Tańskiemu- Wiceprezesowi  
W-MIR na spotkanie w sprawie Warmińsko-Mazurskiej  Wystawy Zwierząt Hodowlanych w dniu  
08.02.2017 r. w Olsztynie

 zwrotu  kosztu  podróży  Członkom  Zarządu  W-MIR  oraz  Delegatowi  W-MIR  do  KRIR  na 
Warmińsko-Mazurską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w dniach 11-12.02.2017 w Ostródzie

 współpracy  w ramach programu "Rabat rolniczy"
 współorganizacji  finału  wojewódzkiego  Olimpiady  Młodych  Producentów  Rolnych  w  dniu  

27.02.2017 r  i przeznaczeniu na ten cel 1000 zł i oddelegowaniu w skald komisji oceniającej Panią  
Zofię Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

  oddelegowania Pana Zbigniewa Ziejewskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej W-MIR w 
powiecie nowomiejskim w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w  Nowym Mieście Lubawskim

 złożenia  propozycji  operacji  pt.  „ Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony Środowiska i  BHP w 
Rolnictwie”  do  realizacji  w  Planie  Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na  lata 
2014-2020 

  oddelegowania pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR na pierwsze posiedzenie IV Rady  
Gospodarki  Wodnej  Regionu  Wodnego  Środkowej  Wisły,  regionu  wodnego  Jarftu,  regionu 
wodnego  Niemna,  regionu  wodnego  Łyny  i  Węgorapy  oraz  regionu  wodnego  Świeżej  w  dniu 
22.02.2017 godz. 11:00 w Warszawie.

 oddelegowania  Pana  Romana  Puchalskiego-  Przewodniczącego  Rady  Powiatowej  W-MIR  w 
powiecie elbląskim na naradę poświęconą gospodarce łowieckiej prowadzonej na terenie RDLP w 
Gdańsku w dniu 24.02.2017 7 

 oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na  Galę Sukcesy 2016 w dniu 24.02.2017  
w Biskupcu

 oddelegowania  na  szkolenie  członków  rad  powiatowych  W-MIR  zgłoszonych  do  komisji  do  
oszacowania  strat  w  rolnictwie  spowodowanych  niekorzystnymi  zjawiskami  atmosferycznymi.  
Postanowiono zwrócić koszty dojazdu na szkolenie.

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
           


