
Protokół Nr  7/2019 

Z Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 21maja 2019 roku 

W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel - Prezes W-MIR, Romuald Tański - Wiceprezes  

W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski, Zofia Stankiewicz – Członkowie Zarządu W-MIR, 

Mirosław Borowski – Delegat W-MIR do KRIR oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.  

Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie 

Zarządu odbyło się po zakończeniu obrad XIII Walnego Zgromadzenia w Brajnikach rozpoczęło się o 

godz. 11.00, a zakończyło o godzinie 12.00.  

 

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Wnioski z Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Komisji. 

2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie Zarząd omówił wnioski napływające z Rad Powiatowych W-MIR: 

- Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie ełckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR 

o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 300 zł (trzysta złotych) na 

organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów, ełckiego, gołdapskiego 

i oleckiego, które odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. w Kalinowie ul. Mazurska 4, godz. 10.30. - Zarząd 

podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim. 

- Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie oleckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR  

o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 300 zł (trzysta złotych)  

na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów, ełckiego, gołdapskiego i 

oleckiego, które odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. w Kalinowie ul. Mazurska 4,  godz. 10.30 - Zarząd 

podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie oleckim. 

- Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie gołdapskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR  

o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nieprzekraczającej 300 zł (trzysta  złotych)  

na organizację  wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatów, ełckiego, gołdapskiego   

i oleckiego, które odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. w Kalinowie ul. Mazurska 4,  godz. 10.30. - 

Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.  

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody 

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 500 zł (pięćset złotych 00/100) pozostających  

w dyspozycji Rady na poczet najmu sali na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r.  

w Nidzicy. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

nidzickim. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody  

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 500 zł (pięćset złotych 00/100) pozostających  

w dyspozycji Rady na poczet najmu sali na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r.  

w Szczytnie. -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie 

szczycieńskim. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 700 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

wynajęcie sali + serwis kawowy   na ostatnie w V kadencji Izb Rolniczych posiedzenie  Rady Powiatowej 

W-MIR, które odbędzie się 31 maja 2019r. -  Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR  o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu W-MIR na 

zakup nagród dla laureatów - Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w 

powiecie braniewskim, która odbędzie się w dniu 05.06.2019r w Braniewie. - Zgodnie z wcześniej podjętą 

uchwałą Zarząd przychylił się do wniosku. 



- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 700 zł ze środków będących w dyspozycji Rady Powiatowej na 

wynajęcie sali + serwis kawowy na ostatnie w V kadencji Izb Rolniczych posiedzenie  Rady Powiatowej 

W-MIR, które odbędzie się 24 maja 2019r. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady 

Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR  o podjęcie 

uchwały w sprawie przekazania kwoty 300 zł ze środków będących w dyspozycji  Zarządu W-MIR   na 

zakup nagród dla laureatów - Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w 

powiecie elbląskim, która odbędzie się w dniu 28.05.2019r w Elblągu. - Zgodnie z wcześniej podjętą 

uchwałą Zarząd przychylił się do wniosku. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim zwraca się z prośbą do Zarządu  

W-MIR o możliwość zorganizowania dodatkowego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR  oraz  

przeznaczenie kwoty 800 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia 

(wynajem sali, serwis kawowy, podziękowania, dyplomy) w dniu 29 maja 2019 r. w Działdowie. - Zarząd 

podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  działdowskim i wyraził 

zgodę na organizację posiedzenia Rady. 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim zwraca się z prośbą do Zarządu  

W-MIR o możliwość zorganizowania dodatkowego posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR oraz o 

przeznaczenie kwoty 800 zł będących w dyspozycji Rady Powiatowej na organizację posiedzenia 

(wynajem sali, serwis kawowy) w dniu 27 maja 2019 r. w Chełmżycy.  - Zarząd podjął uchwałę o 

rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  iławskim i wyraził zgodę na organizację 

posiedzenia rady. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim wnioskuje 

do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o rozdysponowanie następujących środków 

finansowych będących w dyspozycji Rady: 

- kwoty nieprzekraczającej 660 zł brutto na organizację posiedzenia Rady Powiatowej  

W-MIR w powiecie olsztyńskim w dniu 29 maja 2019 roku; 

- kwoty nieprzekraczającej 300 zł brutto na zakup statuetek pamiątkowych dla instytucji współpracujących 

z Radą w V kadencji Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

. - Zarząd podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie olsztyńskim. 

- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z 

prośbą do Zarządu Izby o dofinansowanie do kwoty 500,00 zł  na statuetki i dyplomy z podziękowaniami 

za współpracę dla przedstawicieli instytucji otoczenia rolnictwa w powiecie bartoszyckim na posiedzenie 

RP W-MIR w dniu 27 maja 2019 roku w Bartoszycach. - Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu 

posiedzenia RP W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 

- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim zwraca się do Zarządu Izby o wyrażenie zgody 

dotyczącej przeznaczenia kwoty w wysokości do 300 zł (trzysta złotych 00/100) pozostających w 

dyspozycji Rady na poczet zakupu nagród rzeczowych dla finalistów Olimpiady Wiedzy Rolniczej, która 

odbędzie się 29 maja 2019 r. w Mrągowie. Rada wnioskuje również o przeznaczenie dodatkowych 

środków w wysokości 300 zł (trzysta złotych 00/100) z budżetu W-MIR na ww. cel. -  Zarząd podjął 

uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim. Ponadto zgodnie 

z wcześniej podjętą uchwałą przychylił się do wniosku Rady. 

- Przewodniczący Rady W-MIR w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Zarządu W-MIR o pomoc 

prawną dla Państwa Zbigniewa i Stanisława Matyjasek zamieszkałych powiat giżycki w związku z 

wystąpieniem ogniska ASF w ich gospodarstwie. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem poinformował, że 

pomoc- porada Radcy prawnego W-MIR zostanie udzielona. 

Wnioski wypracowane podczas wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR z powiatów 

oleckiego ełckiego i gołdapskiego na posiedzeniu w dniu 17 maja 2019 

-Wystąpić do stosownych instytucji o umożliwienie przetrzymywania ustrzelonych dzików oraz patrochów 

do chwili otrzymania wyników badań na ASF w chłodniach będących własnością myśliwego. 

-Wystąpić do stosownych instytucji o umożliwienie odstrzału bezpańskich psów i kotów przebywających 

w znacznej odległości od zabudowań. Mogą być one wektorem roznoszenia ASF. 



- Zarząd zapoznał się z wnioskami, zostały one odrzucone przez Walne Zgromadzenie W-MIR, w związku 

z czym Zarząd pozostawił je bez rozpatrzenia.  

- Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej składa wniosek o możliwość organizacji posiedzenia Komisji 

ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 22 maja 2019 r. w Olsztynie, w składzie poszerzonym o wszystkie 

panie – członkinie Rad Powiatowych W-MR oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. osób. Podczas 

posiedzenia zostanie podsumowana działalność Komisji Kobiet w bieżącej kadencji. – Zarząd podjął 

uchwałę o organizacji posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 22.05.2019 r. oraz w 

sprawie zwrotu kosztów dojazdu dla członkiń Rad Powiatowych W-MIR. Podjęto uchwałę o oddelegowaniu 

na posiedzenie Komisji Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR. 

                                                                      

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim w dniu 23.05.2019 r; 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim w dniu 30.05.2019 roku  

w Nidzicy: Zarząd zapoznał się z zaproszeniami, poinformował, że w miarę możliwości Prezes lub inny 

członek Zarządu będą uczestniczyli w posiedzeniach Rad Powiatowych. 

 

Ad. 2 W kolejnym punkcie porządku obrad Zarząd omówił pisma otrzymane z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych:    

 

 Do wiadomości pisma MRiRW  w sprawie obszarów ONW – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo MRIRW w sprawie udzielania opinii przez izby rolnicze dot. zasadności przeznaczania gruntów 

na cele nierolnicze. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Posiedzenie grupy roboczej wieprzowina w Copa w dniu 27.05.2019 roku w Brukseli – do udziału 

zgłoszono Pana Jerzego Salitrę Członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Informacja o nadaniu dwóch srebrnych oraz dziewięciu brązowych odznak „Zasłużony dla Samorządu 

Rolniczego” – Zarząd zapoznał się z informacją, odznaki zostały wręczone przez Wiceprezesa 

Krajowej Rady Izb Rolniczych podczas obrad XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR. 

 

Ad. 3 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 6 z dnia 06 maja 2019 r.  

 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów współorganizacji konferencji rolnej pt. „Rola Izb 

Rolniczych w kształtowaniu i realizacji polityki rolnej państwa” w dniu 09.05.2019 roku w 

Olsztynie w kwocie 1000 zł brutto. 

 Pani Jolanta Mackiewicz- Dyrektor biura W-MIR przedstawiła sytuację dotyczącą spraw wspólnoty 

mieszkaniowej przy ul. Towarowej, poinformowała, ze w dniu 23 maja odbędzie się spotkanie 

wszystkich współwłaścicieli nieruchomości. Zarząd W-MIR podjął uchwałę o upoważnieniu Pani 

Dyrektor biura - Jolanty Mackiewicz do reprezentowania W-MIR przed Wspólnotą Lokalową 

Towarowa1 

 Podjęto uchwałę o upoważnieniu Pani Dyrektor biura W-MIR do podpisywania umów na najem i 

użyczenie lokali w związku z wyborami do rad powiatowych W-MIR. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – pismo do Urzędów Gmin i Miast dotyczące szacowania 

szkód w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. –

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnicy powiatów Nidzica i Działdowo – do wiadomości wniosek do MRiRW w sprawie suszy w 

uprawach zbóż i rzepaku na terenie powiatu Nidzica i Działdowo.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

Poinformował, że nie jest znany jeszcze Klimatyczny Bilans Wodny, który jest bardzo istotny przy 

określeniu suszy.  

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – akceptacja wniosku o szacowanie szkód w uprawach 

rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Stawiguda. -  Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – akceptacja wniosku o szacowanie szkód w uprawach 

rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Mrągowo. - Zarząd zapoznał 

się z pismem. 



 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki – akceptacja wniosku o szacowanie szkód w uprawach 

rolnych spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Barczewo. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu – zaproszenie na szkolenie 

„Szacowanie szkód łowieckich - stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania" w dniach 

17-18 czerwca 2019 r. w Olsztynie. - Zarząd postanowił oddelegować na szkolenie Pana Marka 

Kuźniewskiego- Członka Zarządu W-MIR , pracowników izby oraz członków samorządu rolniczego. 

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – Decyzja nr 1/2019 w sprawie ustalenia wysokości 

odszkodowania.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Rolnik gm. Wydminy – prośba o interwencję w sprawie szkód wyrządzonych przez dziki- Zarząd 

zapoznał się z pismem, zostało zorganizowane spotkanie w sprawie. 

 Urząd Marszałkowski - informacja o wyborze do realizacji operacji pn. Belgijskie doświadczenia w 

tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich. - Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Urząd Marszałkowski - informacja o wyborze do realizacji operacji pn. Festiwal kultur-U noju na 

Warniji.-  Zarząd zapoznał się z pismem. 

 PZDR Braniewo - prośba o dofinansowanie Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP w Rolnictwie w 

dniu 05.06.2019 roku.- W związku z wcześniej podjętą uchwałą, Zarząd przychylił się do pisma.  

 PZDR Ełk - zaproszenie do współudziału w organizacji Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, 

Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 22.05.2019 roku.-  W związku z wcześniej podjętą 

uchwałą, Zarząd przychylił się do pisma. 

 PZDR Ostróda - prośba o wsparcie finansowe organizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony 

Środowiska i BHP  w powiecie ostródzkim, która odbędzie się w dniu 29.05.19 w Grabinie. - W 

związku z wcześniej podjętą uchwałą, Zarząd przychylił się do pisma. 

 PZDR Olecko- prośba o wsparcie finansowe organizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony 

Środowiska i BHP  w powiecie oleckim w dniu 04.06.2019 r. w Olecku. - W związku z wcześniej 

podjętą uchwałą, Zarząd przychylił się do pisma. 

 PZDR Działdowo - prośba o wsparcie finansowe organizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, 

Ochrony Środowiska i BHP  w powiecie działdowskim w dniu 24.05.2019 r. w Lidzbarku. -  

W związku z wcześniej podjętą uchwałą, Zarząd przychylił się do pisma. 

 PZDR Lidzbark Warmiński - prośba o wsparcie finansowe organizacji Olimpiady Wiedzy 

Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w powiecie lidzbarskim w dniu 31.05.2019 r. w Lidzbarku 

Warmińskim. - W związku z wcześniej podjętą uchwałą, Zarząd przychylił się do pisma. 

 Starosta Szczycieński - Zaproszenie do zgłoszenia kandydatury do Powiatowej Rady Rynku Pracy 

w Szczytnie.- Zarząd przekazał pismo RP W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

 TV Discovery – pomoc przy realizacji programu pt. „Specjalistki", o kobietach pracujących w 

męskich zawodach. - Zarząd zapoznał się z pismem, pomoc została udzielona przez biuro W-MIR. 

 Project Manager – propozycja spotkania – stacje meteo.- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił, 

że propozycja spotkania zostanie rozważona w późniejszym terminie. 

 Energa Obrót SA – prośba o nawiązanie współpracy. - Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił, 

że propozycja spotkania zostanie rozważona w późniejszym terminie 

 Urząd Marszałkowski – kalendarz imprez.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych – zaproszenie do udziału w 21. Konferencji Naukowej 

"ROL-EKO 2019" nt. "Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju - techniki, 

technologie, produkcja żywności", która odbędzie się w dniach od 09-11.10.2019 roku w m. 

Puszczykowo k/Poznania.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

 Tygodnik Poradnik Rolniczy - Zaproszenie na debatę „Przyszłość polskiego rolnictwa" w dniu 

14.05.2019 roku w Warszawie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej - Zaproszenie na Forum Eksportu 

2019 w dniu 16 maja 2019 r. w Lublinie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie 

uczestniczył. 

 PSL – wiosenne spotkanie ludowe pn. „Brzezinówka” w dniu 17.05.2019 roku w Nadleśnictwie 

Kudypy. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 



 Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy Galop- zaproszenie na zawody konne w dniu 18.05.2019 

roku w Smolajnach. -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nikt nie uczestniczył. 

 Urząd Gminy Kozłowo - zaproszenie na uroczystość Święta Samorządu Terytorialnego w dniu 

27.05.2019 w Kozłowie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, postanowiono przekazać 

zaproszenie Przewodniczącemu Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

 Kancelaria Sejmiku – Zaproszenie na Sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

w dniu 28.05.2019 roku w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, ze względu na 

wcześniej zaplanowane obowiązki nikt nie będzie uczestniczył. 

 Starosta Olsztyński - Zaproszenie na posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w dniu 29.05.2019 roku godz. 12.00 Starostwo Powiatowe w Olsztynie. - Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, zostało ono przekazane Antoniemu Niklowi oddelegowanemu do pracy w 

Powiatowej Radzie Rynku Pracy. 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Konferencja "Stop Suszy" 18 czerwca 2019  

w Bydgoszczy.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegował nikogo. 

 Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia o Współpracy z Centralnym Ośrodkiem 

Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 

 

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 gołdapskim.  

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie szczycieńskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie elbląskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie działdowskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie  olsztyńskim. 

 Dofinansowania posiedzenia RP W-MIR w powiecie bartoszyckim. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim. 

 Organizacji posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 22.05.2019 r. oraz w 

sprawie zwrotu kosztów dojazdu dla członkiń Rad Powiatowych W-MIR. Podjęto uchwałę o 

oddelegowaniu na posiedzenie Komisji Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR. 

 Pokrycia kosztów współorganizacji konferencji rolnej pt. „Rola Izb Rolniczych w kształtowaniu i 

realizacji polityki rolnej państwa” w dniu 09.05.219 roku w Olsztynie w kwocie 1000 zł brutto. 

 Upoważnienia Pani Dyrektor biura - Jolanty Mackiewicz do reprezentowania W-MIR przed 

Wspólnotą Lokalową Towarowa 1 

 Upoważnienia Pani Dyrektor biura W-MIR do podpisywania umów na najem i użyczenie lokali w 

związku z organizacją wyborów do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

  Oddelegowania Pana Marka Kuźniewskiego - Członka Zarządu W-MIR na szkolenie „Szacowanie 

szkód łowieckich - stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania" w dniach 17-18 

czerwca 2019 r. w Olsztynie. 

 Zawarcia Porozumienia o Współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin 

Uprawnych w Słupi Wielkiej 

 

 

             Jan Heichel 

 

 

Prezes Warmińsko-Mazurskiej  

           Izby Rolniczej 

Protokołowała:   

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka 


