
Protokół nr 6/2017
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 10. 04. 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 Jolanta Mackiewicz – Z-ca Dyrektora biura.

Obrady otworzył i prowadził Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się 
o godz. 11.00 i trwało do godz 1530. 
Posiedzenie przebiegło według następującego porządku:

1.Wnioski z VI Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
2. Praca Rad Powiatowych i Komisji
3.Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych
 4. Pisma w sprawie przedłużenia umów dzierżawy obwodów łowieckich:

    5.  Sprawy bieżące

Ad 1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami podjętymi podczas obrad 
VI Walnego Zgromadzenia W-MIR Wnioski z VI Walnego Zgromadzenia W-MIR:

 Wnioskodawca- Ryszard Wołkoński - Czy prawdą jest, ze obcokrajowiec z kraju członkowskiego 
UE prowadzący gospodarstwo rolne na obszarze Polski otrzymuje dopłaty takie jak w swoim kraju? 
-   Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem,  postanowiono  wystosować  zapytanie  do  Agencji  
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie.

 Wnioskodawca  –  Ryszard  Wołkoński -Wnieść  poprawkę  do  ustawy  o  ustroju  rolnym 
umożebniającą sprzedaż- wykup gruntów własności ANR do 5 ha. - Zarząd zapoznał się z pismem, 
postanowiono przygotować pismo do krajowej Rady Izb Rolniczych.

 Wnioskodawcy:  Przewodniczący  Rad Powiatowych w powiecie  oleckim,  ełckim,  giżyckim, 
gołdapskim. piskim i węgorzewskim - Wystąpić do ustawodawcy o nowelizacje Ustawy z dnia 
20.06.1997 r.  Prawo o ruchy drogowym rozdział 3 art.  20 pkt 6 ust 1 ( prędkość dopuszczalna 
niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2 , wynosi: 1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) 
- 30 km/h. W chwili obecnej nowoczesne ciągniki rolnicze mogą osiągnąć prędkość ok. 50 km/h.  -  
Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem,  postanowiono  wystosować  pismo  do  Krajowej  Rady  Izb 
Rolniczych.

 Wnioskodawcy:  Przewodniczący  Rad Powiatowych w powiecie  oleckim,  ełckim,  giżyckim, 
gołdapskim.  piskim  i  węgorzewskim -  Wystąpić  do  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i 
Autostrad  o  zniesienie  zakazu  wjazdu  ciągników  rolniczych  na  drogę  krajową  65.  -  Zarząd 
zapoznał się z wnioskiem, wystosowano pismo do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 Wnioskodawcy:  Przewodniczący  Rad Powiatowych w powiecie  oleckim,  ełckim,  giżyckim, 
gołdapskim. piskim i węgorzewskim - Wystąpić do Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Olsztynie i Białymstoku o przekazanie informacji o terminach inwentaryzacji zwierzyny płowej 
w poszczególnych kołach łowieckich oraz przekazanie wyników inwentaryzacji. - Zarząd zapoznał  
się z wnioskiem, wystosowano pismo do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i  
Białymstoku.

 Wnioskodawca: Piotr Miecznikowski - W rozporządzeniu MRiRW w zakresie działania PROW 
2014-2020 „ premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” wyeliminować zapis nakazujący 



podlegać ubezpieczeniu ZUS od dnia rejestracji działalności gospodarczej. Należałoby zastosować 
przepisy ogólnokrajowe.-  Zarząd postanowił przygotować wytępienie i  przesłać je do Krajowej 
Rady Izb Rolniczych.

 Wnioskodawca- Zbigniew Godzieba - dołożenie wszelkich starań w celu umorzenia akcyzy oraz 
opłaty paliwowej wraz z odsetkami dla rolników oszukanych w tzw. „aferze paliwowej”. - Zarząd 
zapoznał  się  z  wnioskiem,  postanowił  wyjaśnić  sprawę,  a  następnie  przygotować  stosowne  
wystąpienie.

 Wnioskodawca: Antoni Nikiel -  Wystąpić do MRiRW z wnioskiem, aby w przyszłym roku w 
pierwszej kolejności obsłużyć wnioski, które nie będą obsłużone w związku z brakiem środków 
finansowych-  dotyczy działania  „  Modernizacja  gospodarstw  rolnych”-  nabór-  kwiecień  2016.- 
Zarząd postanowił przygotować wytępienie i przesłać je do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 Wnioskodawca:  Rutkowski  Wiesław  - Wydłużyć  termin  zbiorów  roślin  motylkowych  na 
zielonkę. Obecnie jest 30.09 powinien być przesunięty do 30.10, rośliny motylkowe zbieramy 4 
pokosy  i  często  zbiory  prowadzimy  w  październiku  co  powodowało  by  brak  wypłaty  szkód 
łowieckich  zaistniałych  w październiku.  Należałoby przeanalizować  terminy zbiorów.  - Zarząd 
zapoznał się z wnioskiem, postanowiono przygotować pismo do Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego,  Departamentu  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa 
Warmińsko-Mazurskeigo, w celu przygotowania stosownej uchwały.

 Wnioskodawca Mirosław Borowski - Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 
powiecie  oleckim  zwraca  się  z  prośbą  do  Zarządu  o  poparcie  sprzeciwu  
w sprawie budowy Centrum Badawczo- Rozwojowego Trzody Chlewnej w miejscowości Imionki 
g.  Olecko  powiat  Olecki.  Z  informacji  jakie  otrzymaliśmy  z  urzędu  Miejskiego  w  Olecku 
inwestycja ma polegać na budowie fermy trzody chlewnej na 14000 szt. warchlaków i 9000 szt. 
tuczników. Przyszły inwestor jest właścicielem nieruchomości rolnych o pow. 4,5 ha na terenie 
powiatu.  Jako samorząd rolniczy sprzeciwiamy się  tak  dużej  koncentracji  produkcji  w jednym 
miejscu ponieważ wiąże się to z dużym ryzykiem wystąpienia skażenia środowiska naturalnego 
oraz będzie uciążliwe dla mieszkańców gminy i powiatu, a dodatkowo eliminuje z rynku lokalnego 
rodzinne gospodarstwo rolne. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, Pan Mirosław Borowski- Delegat  
W-MIR do KRIR poinformował, że wniosek został zrealizowany i nie wnosi uwag.

Ad.2 Następnie Zarząd zapoznał ie z wnioskami  Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Walnego 
Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 27.03.2017 r.

 Zorganizowanie  konkursu  „Najpiękniejszy  ogród  przydomowy”  skierowanego  do  rolników 
prowadzących  gospodarstwa  specjalizujące  się  w  produkcji  roślinnej
i zwierzęcej, będących właścicielami ogrodów przydomowych, który miałby się odbyć w lipcu 2017 r.- 
Zarząd wyraził zgodę na organizacje konkursu. Polecił Pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu  
W-MIR przygotowanie regulaminu konkursu.

 Zorganizowanie wyjazdu studyjnego celem wymiany doświadczeń dla członków Komisji ds. Kobiet i 
Rodziny  Wiejskiej  do  izby  rolniczej  z  województwa  sąsiadującego  z  województwem  warmińsko-
mazurskim. Koszt ewentualnego noclegu zostałby pokryty ze środków własnych członków Komisji.- 
Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem,  wyraził  zgodę  na  pokrycie  ewentualnych  kosztów  przejazdu,  
przekazał wniosek do realizacji pani Zofii Stankiewicz- Członkowi Zarządu W-MIR.

 Pomoc rolnikom z gminy Barciany, których pola są nagminnie zalewane wodami rzeki Liwna.- Zarząd 
polecił sprawdzić w czyim władaniu są wody rzeki Liwna. Następnie należy doprowadzić do spotkania  
poszkodowanego rolnika, Zarząd Melioracji Wodnych i Urząd Marszałkowski.



 Dalszą interwencję w sprawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.03.2015 r. 
w sprawie wyznaczenia trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym 
(Dz. U. Poz. 348). -  Zarząd wyjaśnił,  że trwałe użytki  zielone cenne przyrodnicze uznawane są dla 
obszarów  Natura  2000,  dla  których  ustanowiono  plany  zadań  ochronnych  albo  plany  ochrony  i  
przekwalifikowanie TUZ wymaga zmiany planów zadań ochronnych. Zarząd poinformował także, że na  
zgłoszony  wniosek  w  roku  2016  zostało  skierowane  pismo  do  KRIR,  a  otrzymaną  odpowiedź  z  
Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  przesłano  wnioskodawcy.  Zgłoszony  wniosek  będzie  
monitorowany przez Zarząd W-MIR.

 Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej składa wniosek o możliwość organizacji posiedzenia Komisji 
ds.  Kobiet  i  Rodziny Wiejskiej  w dniu 27 marca  2017 r.  w Olsztynie,  w składzie  poszerzonym o 
wszystkie  panie  – członkinie  rad powiatowych W-MR oraz zwrot kosztów dojazdu dla  ww. osób. 
Podczas posiedzenia zostanie przygotowany plan pracy Komisji na 2017 oraz odbędą się prace dot. 
konkursu na najpiękniejszy ogród przydomowy na obszarach wiejskich.-  Zarząd podjął  uchwałę o 
zwrocie kosztów dla uczestników posiedzenia Komisji Kobiet ds. Rodziny Wiejskiej w dniu 27 marca 
2017 r.

Następnie omówiono wnioski napływające z Rad Powiatowych W-MIR W:
 Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  nidzickim  –  Rada 

Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w powiecie  nidzickim wnioskuje do Zarządu 
Izby  o  wystąpienie  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  zmiany  przepisów 
dotyczących wysokości nakładania kar związanych z uchybieniami w zakresie przestrzegania zasad 
dotyczących  działań  ochronnych  w  zakresie  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków.  Przepisy  prawa 
regulujące ten stan rzeczy zawarte zostały w poniższej tabeli.

            Rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 roku dotyczy wszystkich podmiotów utrzymują

cych ptactwo domowe, zarówno stada przyzagrodowe liczące od kilku do kilkudziesięciu ptaków, 
jak i stada utrzymywane w warunkach fermowych – stada po kilka tysięcy sztuk i więcej. Jednakże 
wysokość przewidzianych kar nie uwzględnia specyfiki, charakteru i funkcjonowania stad małych, 
przyzagrodowych.              

Sankcje nakładane na osoby utrzymujące drób przyzagrodowy wynikające z przepisów pra
wa ciążące na  posiadaczach zwierząt stanowią wielokrotność  kwoty przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa GUS. Sank
cje w tym zakresie wynoszą od 2.023,60 PLN do 8094,42 PLN. Obowiązujące przepisy w tym za
kresie uniemożliwiają wyznaczenia innej kwoty niż zawierającej się we wskazanym przedziale. 

L.p Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie
rząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.) dalej zwana „ustawą zchzz”.

2.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091), dalej zwane 
„rozporządzeniem w sprawie środków”.

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania 
grypy ptaków (Dz. U. Nr 29, poz. 1752).

4.
Rozporządzenia – akty prawa miejscowego wojewodów i powiatowych lekarzy weterynarii, dalej zwa
ne „rozporządzeniami – aktami prawa miejscowego”.



          Przy stwierdzeniu nieprawidłowości w trakcie kontroli kwota nałożonej kary pieniężnej jest 
niewspółmierna do przewinienia. Alternatywną formą karania powinien być Art. 77. Kodeksu wy
kroczeń – wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia o treści brzmiącej następująco „kto 
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega 
karze grzywny do 250 złotych”

 Ze względu na utrzymujące się zagrożenie rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków 
istnieje pilna potrzeba doprecyzowania formy i wysokości kary do skali przewinienia i realnego za
grożenia w gospodarstwach przyzagrodowych.. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, stwierdził, że w 
chwili obecnej wniosek jest nieaktualny. 

 Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w  powiecie  lidzbarskim  -  Rada 
Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z prośbą do 
Zarządu  Izby  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  dotyczących  zróżnicowania  kar  za  podobne 
przewinienia nakładanych przez Powiatowe Inspekcje Weterynaryjne zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  20.  XII.  2016  r.  „w  sprawie  zarządzenia  środków 
związanych  z  wystąpieniem  wysoce  zjadliwej  grypy  u  ptaków  i  drobiu”,  dla  producentów  
o zróżnicowanym poziomie produkcji za podobne przewinienia.

Uzasadnienie:  Pan  Przewodniczący  M.  Kuźniewski  na  posiedzeniu  Powiatowej  Rady  
w  Lidzbarku  Warmińskim,  przedstawił,  jako  przykład  80  letnią  kobietę  posiadającą  20  kur,  
w ramach zarządzenia za niedostosowanie do obecnych przepisów, ma do zapłaty astronomiczną 
kwotę, zgodnie z -art.46 ust.3 pkt 8f, kto „nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia 
gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 
0,5 do dwukrotności  średniej  krajowej(  np.  od 1950 zł  do  7800 zł)”.  -  Zarząd zapoznał  się  z  
wnioskiem, stwierdził, że w chwili obecnej wniosek jest nieaktualny. 

 Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej  Izby Rolniczej  w powiecie nowomiejskim –  Rada 
Powiatowa W-MIR w Powiecie  Nowomiejskim zwraca się  z  prośbą do Zarządu o przekazanie 
wsparcia finansowego w kwocie 12 tys. zł państwu Beacie i Stanisławowi Marszelewskim zam. 
Gwiździny  102,  gmina  Nowe  Miasto  Lubawskie,  powiat  nowomiejski.  Gospodarstwo  państwa 
Marszelewskich w dniu 5 października 2016 roku zostało dotknięte  klęską huraganu w wyniku 
czego  zostały  zniszczone  budynek  mieszkalny  oraz  budynki  gospodarcze.  Dzięki  wsparciu 
finansowemu państwo Marszelewscy mieliby możliwość przeprowadzenie częściowego remontu 
budynków gospodarczych (w załączeniu prośba oraz stosowna dokumentacja).- Zarząd zapoznał  
się z wnioskiem, polecił dokonanie lustracji gospodarstwa pracownikowi biura terenowego W-MIR  
w Nowym Mieście Lubawskim. Postanowił, że powróci do tematu po zapoznaniu się ze sprawą.

Rada Powiatowa  W-MIR w Powiecie  Nowomiejskim zwraca  się  z  prośbą  do  Zarządu  
o wystosowanie pisma do ANR OT w Olsztynie w sprawie działki położonej w obrębie Linowiec 
nr  314/4  o  pow.  29,05ha,  która  zdaniem rolników jest  poddzierżawiona,  a  obecny  dzierżawca 
osobiście  nie  prowadzi  na  niej  działalności  rolniczej  (w  załączeniu  oświadczenie  rolników).  - 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, sprawę prowadzi pracownik biura W-MIR Pani Anna Bućwiło.

Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Nowomiejskim zwraca się z prośbą o wystosowanie 
pisma  do  MRiRW  w  kwestii  zmiany  terminu  składania  wniosków  o  przyznanie  płatności 
obszarowych do gruntu tj.  od 1 kwietnia do 1 czerwca danego roku kalendarzowego.  -  Zarząd 
zapoznał się z wnioskiem, wyjaśnił, ze w powyższej sprawie było już przygotowywane wystąpienie i  
wniosek nie został uwzględniony. Postanowiono otrzymaną odpowiedź przesłać wnioskodawcy.



Rada Powiatowa W-MIR w Powiecie Nowomiejskim rekomenduje do składu Powiatowej 
Rady Rynku Pracy w Nowym Mieście Lubawskim kandydaturę  pana Zbigniewa Ziejewskiego.- 
Zarząd  zapoznał  się  z  wnioskiem  wyjaśnił,  że  na  wcześniejszym  posiedzeniu  Zarządu  podjął  
stosowna uchwałę o oddelegowaniu.

Ad 3 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Pisma Zarządu KRIR w sprawie:

a) planów pozbawienia hodowców ryb karpiowatych rekompensat wodno-środowiskowych;
b) wycofania niezawieszonych zastosowań trzech neonikotynoidów;
c) opinia do autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii.- Zarząd zapoznał się z pismami.
 Stanowiska Krajowej Rady Izb Rolniczych podjęte na VII Posiedzeniu KRIR V kadencji. - Zarząd 

zapoznał się.
 Pismo  w  sprawie  propozycji  do  nowelizacji  ustawy  o  nieruchomościach  rolnych  SP.-  Zarząd 

zapoznał się.
 Pismo z  propozycją  MŚ dot.  porozumienia  pomiędzy KRIR,  PZŁ oraz  Lasami  Państwowymi  

z prośbą o przedstawienie uwag do treści przedmiotowego porozumienia.- Zarząd zapoznał się.
 Porozumienie  KRIR,  PZŁ  i  LP  -  2.propozycja  MŚ.  -  Zarząd  zapoznał  się,  w  nawiązaniu  do 

projektu porozumienia zaproponował wprowadzenie zmian w projekcie dokumentu.
 Kopie  pism  wysłanych  przez  Zarząd  Główny  Polskiego  Związku  Łowieckiego  do  Łowczych 

Okręgowych  PZŁ po spotkaniu  w Ministerstwie Środowiska,  które  odbyło  się  w dniu 1 marca 
2017r.- Zarząd postanowił kopię pism przesłać meilem Członkom Rad Powiatowych W-MIR.

 Wyjaśnienia nadesłane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie relacji 
pomiędzy płatnością za zazielenienie a płatnością do powierzchni upraw roślin strączkowych na 
ziarno i płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych w kampanii 2017, poruszanej podczas 
VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych,  które odbyło się 9 marca 2017 roku. -  Zarząd 
postanowił kopię pisma przesłać wraz z protokołem Członkom Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 Opinia  KRIR  do  projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku 
umieszczany  na  stronie  internetowej  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  oraz 
odpowiedź resortu na wniesione uwagi.- Zarząd zapoznał się z opinią.

 Odpowiedź  MRiRW  na  uwagi  samorządu  rolniczego  do  projektu  rozporządzenia  Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych 
gatunków roślin uprawnych i gleb.- Zarząd zapoznał się.

 Zaproszenie na konferencję do Brukseli która odbędzie się 10.05.2017 r.- Zarząd podjął uchwałę
 o oddelegowaniu pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR.

 Zaproszenie  na posiedzenie Prezydium Rady ds. Kobiet  i  Rodzin Wiejskich przy KRIR w dniu 
07.04.2017  godz.  13:00  w  Parzniewie.-  W  posiedzeniu  uczestniczyła  pani  Zofia  Stankiewicz-  
Członek Zarządu W-MIR.

 Zaproszenie  na  spotkanie  Zarządów,  Delegatów  i  Księgowych  Izb  Rolniczych  w  dniach 
24-25.04.2017 r.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu Zarządu
 i Delegata W-MIR do KRIR.

 Opinia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia 
w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych uzupełniających 
koncesje handlowe dostępne na mocy układu o stowarzyszeniu



 Pismo przewodnie na realizację Zadania Piknik wraz z wzorami umów o współpracy na realizację 
PIKNIKÓW  (3)  oraz  wzorami  umów  z  wykonawcami  (11),  wzór  ewidencji  czasu  pracy, 
zaświadczenia o zatrudnieniu.- Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji Pikników z Funduszu  
promocji Artykułów Rolno-Spożywczych.

 Pismo z  informacją  o  zmianie  terminu  posiedzenia  KRIR z  dnia  09.09.2017 na  16.09.2017 w 
Spale.- Zarząd zapoznał się z informacją.

 Uwagi do projektu ustawy o Polskim Instytucie  Żywności  zgłoszone przez samorząd rolniczy.- 
Zarząd zapoznał się.

 Klastry energii - pismo z Ministerstwa Energii.- Zarząd zapoznał się.
 Pismo KRIR w sprawie przyznania Ukrainie kontyngentów na zboże. - Zarząd zapoznał się.
 Odpowiedź MRiRW na pismo KRIR w sprawie przyznania Ukrainie kontyngentów na zboże.  - 

Zarząd zapoznał się.
 Aktualne wersje projektów rozporządzeń MRiRW:

a) 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,  (wersja  projektu  w  konsultacjach  społecznych  nr 
13/2017). - Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag.

b) 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, (wersja projektu w konsultacjach 
społecznych nr 14/2017).- Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag.

c) 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, (wersja projektu w konsultacjach społecznych 
nr 24/2017).- Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz 
ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich –  Zarząd 
zapoznał się. Nie wniesiono uwag.

 Poselski  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  bezpieczeństwie  żywności  i  żywienia  -  Zarząd 
zapoznał się. Nie wniesiono uwag.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  w ramach  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -  Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag.

 Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego-  Zarząd  zapoznał  się.  
Zaopiniował negatywnie.

 Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  Agencji  Rynku  Rolnego  i  organizacji  niektórych  rynków- 
Zarząd zapoznał się. Nie wniesiono uwag.

Ad 4 Następnie Zarząd zapoznał się z pisma w sprawie przedłużenia umów dzierżawy obwodów 
łowieckich.

 Starosta Kętrzyński- - Informacja dotycząca wystawionych opinii umów na dzierżawę obwodów 
łowieckich.- Zarząd po zapoznaniu się z pismem, postanowił przygotować odpowiedź.

 Starostwo Powiatowe w Olsztynie - Odpowiedź na propozycje zawarcia w umowach dzierżawy 
obwodów łowieckich stosownych zapisów dot. należytej współpracy kół łowieckich z rolnikami.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.



 Starostwo Powiatowe w Piszu -  Pismo mieszkańców i Sołtysa Wsi Włosty w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz rozwiązania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 
252 z Kołem łowieckim Ryś w Suwałkach. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Sołtys Wsi Włosty - Skarga rolników na Koło Łowieckie RYŚ w Suwałkach. - Zarząd zapoznał  
się z pismem.

 Rada  Powiatowa  w  Giżycku  -  opinia  dotycząca  zawarcia  nowej  umowy  dzierżawy  z  KŁ 
Kormoran w Giżycku (obwody łowieckie nr 67 i 99).- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Koło  Łowieckie  "Ryś"  -  Pismo  dot.  ponownej  weryfikacji  opinii  w  spr.  dzierżawy  obwodu 
łowieckiego  pod  względem  uwzględnienia  argumentacji  Koła  Łowieckiego  ".  -  Ryś"Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Rada Powiatowa w Giżycku -  Ponowna opinia dzierżawy obwodu łowieckiego nr 127 KŁ  "Ryś" 
- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Zestawienie wydanych opinii przez W-MIR.- Zarząd zapoznał się z zestawieniem przygotowanym 
przez pracownika W-MIR.

 Starostwo Powiatowe  w Mrągowie-  Odpowiedź  na  pisma  dotyczące  umów dzierżaw obwodu 
łowieckiego. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Koło  łowieckie  Żbik-  odpowiedź  ws.  wydania  negatywnej  opinii  w sprawie  wydzierżawienia 
obwodów łowieckich. - Zarząd zapoznał się z pismem.

Ad 5 W ostatnim punkcie posiedzenia Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 4 z dnia 17.02.2017r oraz nr 5 z dnia 06.03.2017 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie zakupu komputera do biura terenowego W-MIR w Nowym Mieście  

Lubawskim do kwoty 2500 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 481/2017 w sprawie przedstawicieli Warmińsko-

Mazurskiej Izby Rolniczej na konferencję Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy  
KRIR(oddelegowano Z. Stankiewicz członka Zarządu W-MIR i A. Kobryń Przewodniczącą Rady  
Powiatowej W-MIR na konferencję w dn. 9-10 marca 2017 r. w Krakowie. Zamiast A. Kobryń 
pojechała M. Głowacka rolniczka z gminy Grunwald)

 Ustalono termin VII Walnego Zgromadzenia na 9-10 czerwca 2017 r.
 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotów  kosztu  podróży  na  konferencję  ”Obrót  ziemią  rolną  

w praktyce” w dniu 20.03.2017 r. w Olsztynie Panom Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR,  
Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR, Mirosławowi Borowskiemu- Delegatowi W-MIR 
do KRIR, Mariuszowi Nszkiewiczowi- Członkowi rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim  
oraz Członkom Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim- uczestniczącym w konferencji. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR 
za  udział  w  spotkaniu  Prezesów  Izb  dot.  nowelizacji  ustawy  o  izbach  rolniczych  w  dniu  
21.03.2017 oraz Spotkaniu z Ministrem Środowiska w dniu 22.03.2017 r. w Warszawie 

 Sekretariat  KSOW-  Regulamin  pracy  Wojewódzkiej  Grupy  Roboczej  ds.  Krajowej  Sieci 
Obszarów Wiejskich.- Zarząd zapoznał się.

 Wielkopolska Izba Rolnicza - pismo Prezesa Piotra Walkowskiego do Prezesa Zarządu KRIR-
Pana Wiktora Szmulewicza w sprawie uwag do projektu porozumienia w sprawie współpracy  
w zakresie łowiectwa pomiędzy Prezesem KRIR, Przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ oraz 
Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.- Zarząd zapoznał się.

 Wielkopolska Izba Rolnicza - Skan pisma Prezesa Piotra Walkowskiego do Prezesa KRIR dot. 
wystąpienia  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  oraz  Szefów  Klubów  parlamentarnych  



o  przedstawienie  ich  stanowiska  w  sprawie  zmian  w  ustawie  o  izbach  rolniczych.  - Zarząd 
zapoznał się.

 Regionalna  Dyrekcja  Lasów  Państwowych  w  Olsztynie  -  Pismo  dot.  dynamiki  liczebności 
populacji łosia na terenie RDLP w Olsztynie w latach 2007-2016.-  Zarząd zapoznał się z pismem.  
Prezes  poinformował  Zarząd,  ze  wystosowano  pismo  do  Ministra  Środowiska  w  sprawie  
zniesienia moratorium na łosia.

 Podjęto uchwałę w sprawie podpisania umowy współpracy przy dystrybucji  Wieści Rolniczych 
 Państwo Mieczysław i Wiesława Konopka - Pismo dotyczące pisma l.dz.1961/07/2015-RW w spr. 

skargi Pana Mieczysława Konopki z prośbą o przeprowadzenie kontroli  i ewentualne wydanie 
decyzji  przywracających  poziom w  rzece  Giławka  informujące  o  dalszym  braku  rozwiązania 
sprawy  wraz  z  pismem  W-MIR  do  Marszałka  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w  tej 
sprawie.- Zarząd zapoznał się.

 Marszałek  Województwa Warmińsko-Mazurskiego –  odpowiedź  na pismo W-MIR w sprawie 
Państwa Konopka .- Zarząd postanowił kopię pisma przesłać Państwu Konopka.

 Warszawska Izba Gospodarcza - Uzupełnienie do propozycji współpracy od Warszawskiej Izby 
Gospodarczej (dot. l.dz.896/03/2017-KD). - Zarząd zapoznał się.

 ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - pismo Pana Jakuba Wilka, adresowane do Rady Społecznej 
działającej przy Oddziale Terenowym ANR w Olsztynie, dotyczące zgłoszenia zainteresowania 
dzierżawą gruntów pochodzących z byłego Państwowego Funduszu Ziemi położnych na terenie 
gminy Dobre Miasto.-  Zarząd zapoznał się.

 ANR  Oddział  Terenowy  w  Olsztynie  -  Pismo  kierowane  od  ANR  do  Rady  Społecznej  
z informacją o odwołaniu Pana Bernarda Markuszewskiego.- Zarząd zapoznał się.

 ANR Oddział Terenowy w Olsztynie - spotkanie z Prezydium Rady Społecznej działającej przy 
Oddziale  Terenowym ANR w Olsztynie   07 kwietnia  2017 roku na godzinę 11:00.-   Zarząd 
zapoznał się.

 Pan Robert Nabereżny - do wiadomości pismo z prośba o podjęcie decyzji w sprawie ponownego 
wydzierżawienia działki 364/19 o pow. 1,4812 ha w miejscowości Galiny w gminie Bartoszyce .-
Zarząd zapoznał się.

 Biuro Terenowe W-MIR w N.M. Lubawskim - Oświadczenie rolników, iż dzierżawca gruntów 
obręb Liniowiec pow. 29,05 ha nr działki 314/4 nie prowadzi osobiście działalności gospodarczej. 
Zarząd zapoznał się. Sprawą zajmuje się pracownik biura W-MIR.

 Pan Wiesław Szczygłów - Prośba o zmiany w prawie łowieckim.- Po zapoznaniu się z pismem 
Zarząd postanowił na najbliższe posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim 
zaprosić rolnika i koło łowieckie, co do którego rolnik ma zastrzeżenia, w celu wypracowania 
wspólnych rozwiązań.

 Rolnicy z Gminy Płoskinia - Pismo z prośbą umożliwienie wydzierżawienia działek 4/9, 4/10, 
4/11 na powiększenie okolicznych gospodarstw rodzinnych. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Ochotnicza Straż Pożarna - Prośba o pomoc w zakupie kamery termowizyjnej. - Zarząd zapoznał  
się, wyjaśnił, że tego rodzaju wsparcie nie jest wpisane w działalność statutowa W-MIR.

 Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  –  Pismo  z  prośba  o  dofinansowanie 
wyjazdu na krajowy finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w dniach 15-17.03.2017 r. 
w Kielcach. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji i przeznaczeniu na ten cel kwoty do 300 
zł. 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Informacja o przekazaniu wniosku W-
MIR  dot. KSOW SIR do CDR w Brwinowie. - Zarząd zapoznał się z informacją,



 Zespół  Szkół  Centrum Kształcenia  Rolniczego w Karolewie  -  Pismo z prośbą o wsparcie  VI 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego "Smaki Wsi" w dniu 19.05.2017 w Karolewie.- 
Zarząd podjął uchwałę  włączeniu się we współorganizację i udzieleniu wsparcia w kwocie 500 zł  
brutto.

 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich - Prośba o współorganizację konkursu " Czysta i piękna 
zagroda  -  estetyczna  wieś",  oraz  ufundowanie  nagrody.-  Zarząd  zapoznał  się  z  pismem,  
postanowił na kolejne posiedzenie Zarządu zaprosić Dyrektora biura Związku Gmin Warmińsko-
Mazurskich.

 Komitet  Okręgowy   w  Olsztynie  -  Komitet  Okręgowy  Olimpiady  wiedzy  i  Umiejętności 
Rolniczych  w  Olsztynie  zwraca  się  z  prośbą  o  współorganizowanie  XLI  edycji  Olimpiady  
w naszym okręgu. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji Olimpiady i przeznaczeniu na ten  
cel kwoty 2000 zł brutto.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - pismo z prośbą o włączenie się 
we  współorganizację  konferencji  pn.  „Wpływ  Reformy  Wspólnej  Polityki  Rolnej  na 
konkurencyjność gospodarki regionu”, która odbędzie się 21. 04.2017. - Zarząd podjął uchwałę o 
włączeniu się we współorganizację konferencji i oddelegowaniu Zarządu oraz Delegata W-MIR 
do KRIR do udziału w konferencji.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Pismo z prośbą o zaopiniowanie 
przesłanych w załączeniu do niniejszej wiadomości dokumentów w terminie do 4 kwietnia 2017 
roku.

a) dot. zgłoszenia propozycji operacji do realizacji w ramach działania nr 8 Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich  tj.  Planu  komunikacyjnego  PROW  2014-2020,  które  będą  realizowane  
w roku bieżącym.- Zarząd zapoznał się, pozytywnie zaopiniował.

b) -dot. operacji, która nie została zrealizowana w roku 2016 i jej realizacja zostaje przeniesiona na 
rok bieżący. - Zarząd zapoznał się, pozytywnie zaopiniował.

 Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski - Treść zapytania poselskiego dot. prawa łowieckiego.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

  Poseł na Sejm RP Andrzej Kobylarz - Pismo z podziękowaniami za zwrócenie uwagi na kwestie 
związane z Prawem Łowieckim, oraz zapewnieniem że Państwa opinie dot. Prawa Łowieckiego 
i wieloletnich planów łowieckich.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Warmińsko-Mazurski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  -  Podziękowanie  za  współpracę  przy 
organizacji finału wojewódzkiego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w dniu 27.02.2017 
r. oraz lista zwycięzców. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pan Maciej Szpringer - Propozycja spotkania i przedstawienia oferty dot. dystrybucji i organizacji 
zakładania plantacji drzew szybkorosnących  Oxytree.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Ruch Kukiza 15 Biuro Prasowe –Artykuł Wybrakowana ustawa PiS znów uderza w rolników! - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Przedsiębiorstwo  Usługowe  "Novum"  -  Oferta  kursów  dla  rolników.-  Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

 Związek  Pracodawców  Usług  Rozwojowych  i  Szkoleniowych  Lewiatan  -  Zaproszenie  do 
dołączenia do grupy Związku Pracodawców Usług Rozwojowych i Szkoleniowych Lewiatan. - 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Warmińsko-Mazurski  Wojewódzki  Inspektor  Jakości  Handlowej  Art.  Rolno-Spożywczych  
w Olsztynie - sprawozdanie z działalności za 2016 r. - Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem.

 Stacja  Doświadczalna  Oceny  Odmian  we  Wrócikowie  -  Sprawozdanie  z  działalności 
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. - Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem.



 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podroży  Panu  Romualdowi  Tańskiemu  -  
Wiceprezesowi  W-MIR  za  udział  w  seminarium  "Program  Operacyjny  Pomoc  Żywieniowa  
2014-2020 (PO PŻ)" w dniu 22.03.2017 w Olsztynie 

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu statuetki pamiątkowej dla ANR w kwocie  
200 zł, z okazji 25 - lecia ANR która została wręczona  na  konferencji naukowej "Przekształcenia  
własnościowe  w  rolnictwie  -  25  lat  historii  i  doświadczeń"  w  dniu  29.03.2017  r.  
w Olsztynie.

 RADA MIEJSKA W OLECKU - Zaproszenie  na posiedzenie  Komisji  w Olecku,  31.03.2017, 
godz. 13.00, Urząd Miejski w Olecku.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na konferencję pszczelarską 
organizowaną przez WMODR w dniu 30.03.2017 r. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt  
nie uczestniczył.

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi – Prezesowi W-
MIR za udział w sprawozdawczo- wyborczym Zjeździe lekarzy weterynarii w dniu 02.04.2017 r, w  
Olsztynie.

 Centrum Doradztw Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na Promocja bezpieczeństwa rodzin 
wiejskich w gospodarstwie 3-4.04.2017 r. w Brwinowie -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.  
Nikt nie uczestniczył.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na warsztaty naukowe "Innowacje 
w nawożeniu" w dniu 05.04.2017 r. w Radomiu -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie  
uczestniczył.

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Zaproszenie na kiermasz "Wielkanocna 
Baba" w dniu 08.04.2017 r. godz. 11:00 w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt  
nie uczestniczył.

 Warmińsko-Mazurska  Regionalna  Organizacja  Turystyczna  -  zaproszenie   na  spotkanie 
informacyjne  dedykowane  firmom  branży  turystycznej  w  zakresie  możliwości  pozyskiwania 
środków  unijnych.11  kwietnia,  godz.  10:00  -  11:30  w  Olsztynie  -  Zarząd  zapoznał  się  z  
zaproszeniem. Nie oddelegowano nikogo.

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na szkolenie dotyczące zmiany przepisów 
rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13.04.2017 r. godz. 10:00 w Warszawie. 
- Podjęto uchwałę w sprawie oddelegowania Pana Piotra Miecznikowskiego - Przewodniczącego 
Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim.

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Zaproszenie na cykl szkoleń z zakresu środków 
ochrony roślin organizowanym przez CDR.- Zarząd zapoznał się.

 Polska  Fundacja  Wsparcia  Europejskiego  -  Zaproszenie  na  Targi  Open  Farm  w  dniach  
20-21.05.2017 r. w Sierakowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie uczestniczył.

 Warszawska  Izba  Gospodarcza  -  Zaproszenie  na  targi  China  Machinex  2017  w  dniach 
06-08.06.2017 w Nadarzynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. 

 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Zaproszenie na VII Międzynarodową Konferencję Naukową 
"Rolnictwo na obszarach zurbanizowanych - poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych."  w dniach 
29-20.06.2017 w Krakowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikt nie uczestniczył.

 Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Nowym  Mieście  Lubawskim –  Zaproszenie  na  III  Targi  pracy  i 
Edukacji  w  dniu  11  kwietnia  2017  r.-  Podjęto  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana  Zbigniewa 
Ziejewskiego - Przewodniczącego rAdy Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim.

 Ambasada  Polski  w Astanie-  informacja  o  8  edycji  Międzynarodowych  Targów Rolniczych  i 
Spożywczych- Zarząd - Zarząd zapoznał się z informacją.



 PIGMiUR-  Informacja  o  terminie  zgłoszeń  na  XVI  Wystawę  Rolniczą  Zielone  Agro  Show.- 
Zarząd zapoznał się z informacją.

 Podjęto  uchwałę  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Krzysztofowi  Wiśniewskiemu-  
Członkowi Zarządu W-MIR za udział w posiedzeniu Społecznej Rady ANR w Olsztynie w dniu 
08.03 2017 r.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 zwrotu kosztów dla uczestników posiedzenia  Komisji Kobiet ds. Rodziny Wiejskiej w dniu 27 marca 

2017 r.
 oddelegowania pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR do udziału w konferencji w Brukseli, która  

odbędzie się 10.05.2017 r.
 oddelegowania  Zarządu  i  Delegata  W-MIR  do  KRIR  na  spotkanie  Zarządów,  Delegatów  

i Księgowych Izb Rolniczych w dniach 24-25.04.2017 r. w Olsztynie.
  współorganizacji Pikników z Funduszu Promocji Artykułów Rolno-Spożywczych.
  zakupu komputera do biura terenowego W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim.
 zmiany  uchwały  nr  481/2017  w  sprawie  oddelegowania  przedstawicieli  Warmińsko-Mazurskiej  

Izby Rolniczej na konferencję Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR 
 zwrotu kosztu podróży na konferencję ”Obrót ziemią rolną w praktyce” w dniu 20.03.2017 r. w 

Olsztynie Panom Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR, Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi  
W-MIR, Mirosławowi Borowskiemu- Delegatowi W-MIR do KRIR, Mariuszowi Naszkiewiczowi-  
Członkowi rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim oraz Członkom Rady Powiatowej W-
MIR w powiecie olsztyńskim - uczestniczącym w konferencji. 

 zwrotu  kosztów  podróży  Panu  Janowi  Heichelowi  -  Prezesowi  W-MIR  za  udział  w  spotkaniu  
Prezesów Izb dot.  nowelizacji  ustawy o izbach rolniczych w dniu 21.03.2017 oraz Spotkaniu z  
Ministrem Środowiska w dniu 22.03.2017 r. w Warszawie 

 podpisania umowy o współpracy przy dystrybucji  Wieści Rolniczych 
  współorganizacji wyjazdu na krajowy finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w dniach 

15-17.03.2017 r. w Kielcach i przeznaczeniu na ten cel kwoty do 300 zł.
 współorganizacji  VI  edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu  Kulinarnego  "Smaki  Wsi"  w  dniu  

19.05.2017 w Karolewie i udzieleniu wsparcia w kwocie 500 zł brutto.
 współorganizacji Okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie Olimpiady i  

przeznaczeniu na ten cel kwoty 2000 zł brutto.
 Współorganizacji  „Wpływ  Reformy  Wspólnej  Polityki  Rolnej  na  konkurencyjność  gospodarki  

regionu”, która odbędzie się 21. 04.2017 r. i oddelegowaniu Zarządu oraz Delegata W-MIR do  
KRIR do udziału w konferencji.

 zwrotu  kosztów  podroży  Panu  Romualdowi  Tańskiemu  -  Wiceprezesowi  W-MIR  za  udział  w  
seminarium "Program Operacyjny Pomoc Żywieniowa 2014-2020 (PO PŻ)" w dniu 22.03.2017 w  
Olsztynie 

  pokrycia kosztów zakupu statuetki pamiątkowej dla ANR w kwocie 200 zł, z okazji 25 - lecia ANR
 kosztów  podróży  Panu  Janowi  Heichelowi  –  Prezesowi  W-MIR  za  udział  w  sprawozdawczo-  

wyborczym Zjeździe lekarzy weterynarii w dniu 02.04.2017 r, w Olsztynie.
 oddelegowania  Pana  Piotra  Miecznikowskiego-  Przewodniczącego  Rady  Powiatowej  W-MIR  

w powiecie nidzickim na szkolenie dotyczące zmiany przepisów rozporządzeń Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi w dniu 13.04.2017 r. godz. 10:00 w Warszawie



 oddelegowania  Pana  Zbigniewa  Ziejewskiego-  Przewodniczącego  Rady  Powiatowej  W-MIR  
w powiecie nowomiejskim. III Targi pracy i Edukacji w dniu 11 kwietnia 2017 r.

  zwrotu kosztów podróży Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział 
w posiedzeniu Społecznej Rady ANR w Olsztynie w dniu 08.03 2017 r.

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                                  Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
           


