
Protokół Nr  8/2019 

z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 

z dnia 10 czerwca 2019 roku 

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

W-MIR, Marek Kuźniewski, Zofia Stankiewicz – Członkowie Zarządu W-MIR, oraz Mirosław 

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

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

Posiedzenie Zarządu odbyło się w Olsztynie rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło o godzinie 

15.30.  

Ponadto w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Małgorzata Podstawska z Departamentu Ochrony 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Romuald 

Amborski - Łowczy Okręgowy PZŁ w Olsztynie, Przedstawiciele Koła Łowieckiego „Jeleń w 

Olsztynie”  m.in. Beata Kaczmarek – Prezes KŁ „Jeleń”,  

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku: 

1. Wnioski z XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR 

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

3. Pisma dotyczące strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami 

atmosferycznymi. 

4. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami z XIII Walnego 

Zgromadzenia W-MIR z dnia 21.05.2019 r. 

-Wystąpić do ustawodawcy o przywrócenie wcześniejszych emerytur rolniczych (55 lat dla kobiet i 60 

lat dla mężczyzn).  Wnioskodawca: Zbigniew Gąsior. - Postanowiono przygotować pismo do KRIR o 

podjęcie działań, w celu przywrócenia wcześniejszych emerytur. 

-Wniosek o zmianę zapisów w programie „Młody rolnik”, które uniemożliwiają udzielenie pomocy i 

wsparcia dla małoletnich dzieci rolników, które w wyniku postępowania spadkowego stały się 

współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca: Agnieszka Kobryń.- Postanowiono 

przygotować pismo do KRIR. 

- pismo MRiRW – odpowiedź na wniosek Walnego Zgromadzenia w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. – Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 

Ad. 2 W dalszym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami z posiedzeń Rad Powiatowych i 

komisji: 

- Wniosek do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Rady Powiatowej W-MIR w 

powiecie bartoszyckim z dnia 27 maja 2019 roku 

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

prośbą do Zarządu Izby o interwencję w sprawie odpłatności za zbieranie i utylizację padłych 

dzików na terenach zagrożonych. Obecne przepisy prawa obciążają finansowo rolnika za każdego 

znalezionego na jego terenie padłego dzika. Koszt utylizacji 1 sztuki to 650 zł. ASF jest chorobą 

zwalczaną z urzędu w związku z tym koszty utylizacji padłych sztuk powinien ponosić Skarb 

Państwa. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Prezes poinformował, że wniosek był zgłaszany na 

posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych. W związku z czym należy poczekać na odpowiedź. 



- Rada Powiatowa W-MIR w Elblągu zwraca się z prośba do Zarządu W-MIR o podjęcie uchwały 

w sprawie przekazania kwoty 500 zł ze środków będących w dyspozycji Zarządu W-MIR na 

dofinansowanie wyjazdu członków Rady Powiatowej W-MIR z powiatu elbląskiego i rolników z 

tego powiatu na Targi Rolnicze Opolagra w Kamieniu Śląskim w dniach 14-15 czerwca 2019r.- 

Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu rolników na Targi Rolnicze Opolagra i wsparciu w 

kwocie 500 zł brutto. 

-Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim  

zwraca się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu jednym autokarem zespołów ludowych z terenu 

powiatu oleckiego na Festiwalu kultur „U noju na Warniji” w Gietrzwałdzie w dniu 06 lipca 

2019. Trasa przejazdu Olecko - Gietrzwałd - Olecko. -  Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji 

wyjazdu na festiwal „U noju na Warniji”, koszty zostaną określone odrębną uchwałą. 

- Krzysztof  Kazaniecki Przewodniczący Rady Powiatowej Warmińsko - Mazurskiej Izby 

Rolniczej w powiecie gołdapskim zwraca się z prośbą o wydatkowanie środków będących w 

dyspozycji Rady Powiatowej w kwocie nie przekraczającej 80 zł (osiemdziesiąt zł 00/100 ) na zakup 

statuetki okolicznościowej dla kierownika PZDR w Gołdapi z okazji odejścia na emeryturę. - Zarząd 

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

 

- Zaproszenie na posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie braniewskim w dniu 31.05.2019 

roku w Braniewie – Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w posiedzeniu uczestniczył Pan Marek 

Kuźniewski 

 

Ad. 3 W kolejnym puncie porządku obrad Zarząd zapoznał się z pismami dotyczącymi strat w 

rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi: 

 

- Urząd Wojewódzki - informacja dotycząca strat w rolnictwie na dzień 30 maja br. – Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

- Urząd Wojewódzki - do wiadomości W-MIR pismo wysłane do Urzędów Miast, Urzędów Miast i 

Gmin i Urzędów Gmin dotyczące monitoringu suszy rolniczej za okres od 1 kwietnia do 31 maja br. 

– Zarząd zapoznał się z pismem. 

- KRIR - do wiadomości odpowiedź resortu rolnictwa na pismo KRIR z kwietnia br. w sprawie 

pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- KRIR - komunikat nr 2 Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach 

dotyczący suszy rolniczej w Polsce przekazany przez MRiRW. – Zarząd zapoznał się z pismem. 

- KRIR – prośba o wyznaczanie członków izb rolniczych do udziału w pracach komisji szacujących 

szkody w gospodarstwach rolnych.– Zarząd zapoznał się z pismem. 

- Podjęto uchwałę w sprawie rekompensaty przedstawicielom Izby Rolniczej za udział w pracach 

komisji szacujących straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ustalono 

kwotę rekompensaty 6 zł netto od protokołu. Rekompensaty będą wypłacane na podstawie umowy 

zlecenia. 

 

Ad. 4 W kolejnym punkcie porządku obrad omówiono pisma  otrzymane z Krajowej Rady Izb 

Rolniczych:    

 Propozycje organizacji kolonii w czasie wakacji: 

w terminie od 08-18.07.2019 roku nad morze do miejscowości Jarosławiec -nabór 50 

uczestników 



w terminie od 12-22.08.2019 roku góry w miejscowości Biały Dunajec – nabór 40 uczestników, 

koszt kolonii za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 550 zł, zaś dofinansowanie ze środków 

FSUSR w kwocie 750 zł na każdego uczestnika. – Podjęto uchwałę o współorganizacji 

wypoczynku letniego. 

 Prośba o podanie tematów dotyczących gospodarowania gruntami z Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa – biuro W-MIR wysłało propozycję tematów mailem w dniu 30.05.2019 roku i 

były to: rozpoczęcie pracy nad oddzielną ustawą określającą kwestie dzierżaw gruntów rolnych, 

uwzględnienie w znowelizowanej ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego roli Izb Rolniczych w 

procedurze nabywania gruntów rolnych przez nie – rolników, dla podmiotów, które nie 

wykonały włączeń 30% zaproponowano nie przedłużanie umów dzierżaw na 50% areału 

będącego przedmiotem umowy dzierżawy, zaś za drugie 50% przedłużyć umowę dzierżawy. 

 Pismo w sprawie budowy zbiorników retencyjnych oraz odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.- Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Zaproszenie na posiedzenie zespołu ds. gospodarki wodą, zasobami i glebą w dniu 30.05.2019 

roku w MRiRW – Zgodnie z wcześniejszą uchwałą uczestniczył oddelegowany do prac zespołu 

Pan Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR. 

 Zaproszenie na spotkanie Zespołu ds. Biogospodarki w dniu 12.06.2019 roku godz. 12.00 s. 155 

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

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń – 

uwagi do 10.06.2019 roku – Zarząd zapoznał się z propozycjami zgłoszonymi  z powiatów 

bartoszyckiego, lidzbarskiego i kętrzyńskiego - skrócenie okresu ważności obowiązywania 

wyników badań  z 15 do 7 dni, licząc od daty pobrania próbek do daty wysyłki świń, bardzo 

utrudniło zachowanie wymaganych terminów i niejednokrotnie rolnicy zmuszeni są powtarzać 

badania. Po drugie, wymaganie podwójnych ogrodzeń jest dużą przesadą i kosztowną zmianą.  

Rolnicy apelują o całkowitą eksterminację dzików. 

Zarząd W-MIR uznał, że najpilniejszą potrzebą jest jak najszybsze otrzymywanie wyników 

badań. 

 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania 

środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań 

objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli – Zarząd zapoznał się z projektem.  

 Krajowa Rada Izb Rolniczych – Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w celu 

oceny i przeglądu zasad dotyczących pomocy państwa w rolnictwie. Konsultacje są otwarte i 

trwają do 19 lipca 2019 roku. - Zarząd zapoznał się z informacją. 

 

Ad. 6 W ostatnim punkcie porządku obrad omówiono sprawy bieżące: 

 Przyjęto protokół nr 7 z dnia 21 maja 2019 r. 

 Mazowiecka Izba Rolnicza - zaproszenie na spotkanie Zarządów, Delegatów do KRIR, 

Dyrektorów Biur i Księgowych Mazowieckiej Izby Rolniczej, Podlaskiej Izby Rolniczej i 

Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej w dniach 25-26 czerwca 2019 r. w ośrodku 

wypoczynkowym Kurpiowska Kraina w Wydmusach.- Zarząd podjął uchwałę o organizacji 

wyjazdowego posiedzenia Zarządu W-MIR. 

 Urząd Marszałkowski - "Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-

gospodarczego", konsultacje społeczne trwają od 12.06 do 16.07.19 rok. -   Zarząd zapoznał 



się z informacją w konsultacjach uczestniczy przedstawiciel W-MIR Pan Romuald Tański – 

Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

 Urząd Marszałkowski - zaproszenie na konferencję inauguracyjną konsultacje społeczne 

projektu strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego pt. „ Warmińsko-

Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w dniu 12.06.2019 roku w 

Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego- 

Wiceprezesa W-MIR. 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  Strategia zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa 

i rybactwa 2030 (SZRWRiR 2030), konsultacje trwają do 02 lipca 2019 roku. - Zarząd 

zapoznał się z informacją, projekt strategii rozpowszechniono wśród członków samorządu 

rolniczego. 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- odpowiedź na pismo w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. - 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Urząd Marszałkowski - podpisanie umów w dniu 27.05.2019 roku godz. 15.00 na realizację 

operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

wraz z projektami umów.- Umowy na realizację operacji zostały podpisane, 

 Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji operacji w 2019 r. w ramach 

dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. 

1."Zainspiruj się dziedzictwem" (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 

oddział w Warszawie) 

2. "Festiwal kultur - U noju na Warniji" (Urząd Marszałkowski) 

3."Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich.", 

w ramach działania 9 - Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników 

wspólnych inwestycji. (Urząd Marszałkowski) 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie - dofinansowanie doświadczeń PDO 

na rok 2019.- Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu doświadczeń PDO w kwocie 10000 

zł. 

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - Informacja o 

planowanym szkoleniu w zakresie wymagań jakości handlowej świeżych owoców, warzyw 

oraz ziemniaków ze szczególnym uwzględnieniem znakowania produktów opakowanych i 

nieopakowanych zawartego w dokumentacji towarzyszącej, skierowanej do producentów, 

podmiotów paczkujących, podmiotów wprowadzających w/w artykuły rolno-spożywcze w 

ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz podmiotów prowadzących sprzedaż 

hurtową. - Zarząd zapoznał się z informacją, została ona umieszczona na stronie internetowej 

W-MIR. 

 Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku - Zaproszenie do udziału w wydarzeniu "V Święto 

Mleka i Miodu”, które odbędzie się w dniu 10.08.2019 roku w Olecku. - Zarząd zapoznał się 

z pismem, postanowiono przygotować stoisko W-MIR podczas wydarzenia. 

 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nowe Miasto Lubawskie - Prośba o pomoc i 

wsparcie w organizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej i BHP, które odbędzie się w dniu 

05.06.2019 roku godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. 

- Zarząd zapoznał się z pismem, postanowiono udzielić wsparcia zgodnie z wcześniej podjętą 

uchwałą. 



 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa - zaproszenie do współorganizacji Olimpiady 

Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, 

która odbędzie się w dniu 19.06.2019 roku od godz. 9.00, wręczenie nagród ok 12.30 – 

Zarząd podjął uchwałę w sprawie współorganizacji Olimpiady i przeznaczeniu na nagrody w 

konkursie kwotę 1000 zł brutto oraz o oddelegowaniu do prac komisji oceniającej Pani Zofii 

Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR. 

 Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach - Zaproszenie na Dzień Woźnicy w dniu 02.06.2019 

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

 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi 

Zarządu W-MIR za udział w konferencji "Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur" 

w ramach obchodów VII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną w dniu 

07.06.2019 roku w Olsztynie. 

 Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 

mazurskich LGD-9 – Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń 

LGD 9 - 12 06 2019r  w miejscowości Wilkasy.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, 

zaproszenie przekazano Panu Krzysztofowi Masiulowi – oddelegowanemu do prac w 

Stowarzyszeniu. 

 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - zapraszamy na uroczyste podpisanie umowy 

na realizację operacji "Zainspiruj się dziedzictwem w obecności Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w dniu 14 czerwca br. w gmachu MRiRW. - Podjęto uchwałę o oddelegowaniu 

Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR i Pana Romualda Tańskiego –Wiceprezesa W-MIR.  

 Lab-Mlek Sp z oo - zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników Laboratorium Analiz Mleka 

"LAB-MLEK" w dniu 18.06.2019 roku godz. 12.30 w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o 

oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR i Pana Marka 

Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR i o udzieleniu pełnomocnictwa do 

reprezentowania W-MIR. 

 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie - zaproszenie na Dzień Pola roślin 

zbożowych, bobowatych i soi w dniu 25.06.2019 roku godz. 10.00 na polach Stacji 

Doświadczalnej Oceny Odmianowe Wrócikowie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, w 

związku z innymi zaplanowanymi w tym czasie obowiązkami nikt nie będzie uczestniczył. 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Jędrychowie - Zaproszenie na uroczystość 70-lecia Koła 

Gospodyń Wiejskich w Jędrychowie w dniu  29.06.2019 roku godz. 17.00 w świetlicy 

wiejskiej w Jędrychowie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- 

Członka Zarządu W-MIR. 

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Klimy - Zaproszenie na Święto Wieprzowiny w dniu 

24.08.2019 roku godz. 16.00 na boisku sportowym w Klimach.- Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, postanowiono decyzję o oddelegowaniu przenieść na kolejne posiedzenie 

Zarządu. 

 GDOŚ- decyzja w sprawie odstrzału wilka na terenie gminy Dubeninki – odmowna. - Zarząd 

zapoznał się z pismem. 

 Zaproszenie na Galę Spółdzielców- 26.06.2019 r. w Lublinie. – Zarząd zapoznał się z 

zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo. 

 Zaproszenie na forum dyskusyjne „ O wilku mowa”, które odbędzie się w dniu 18.06.2019 r. 

w Sękocinie Starym.- Na forum oddelegowano Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR. 



 Na posiedzenie Zarządu przybyła Pani Małgorzata Podstawska z Departamentu Ochrony 

Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w celu omówienia 

opłat za korzystanie ze środowiska przez rolników indywidualnych prowadzących działalność 

wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt. Pani Małgorzata 

Podstawska wyjaśniła, że opłaty są naliczane dla każdego rolnika indywidualnie, w 

zależności od DJP i rodzaju produkcji. Dodała także, że podmioty, którym wyliczana jest 

opłata do 800 zł są z niej zwolnieni. Pan Jan Heichel – Prezes W-MIR dodał, że trwa 

wyjaśnienie, czy rolnicy są przedsiębiorcami i czy powinni ponosić opłaty. Na prośbę 

Zarządu Pan Małgorzata Podstawska zadeklarowała przygotowanie informacji o stawkach w 

zależności od ilości obsady i rodzaju chowu zwierząt. 

 Na posiedzenie Zarządu przybyli także Wiesława Sokołowska i Wacław Drozdowicz z 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w celu podpisania umowy o utworzeniu Związku 

Wzajemności Członkowskiej "Zagroda". 

 Skarga rolnika z gminy Lubomino na działalność Koła Łowieckiego „Jeleń” - W związku  

z otrzymaną skarga Zarząd W-MIR zaprosił na posiedzenie Romualda Amborskiego  

Łowczego Okręgowy PZŁ w Olsztynie, Koło Łowieckie „Jeleń” w Olsztynie oraz rolnika z 

gm. Lubomino w celu mediacji. Podczas spotkania każda ze stron przedstawiła sprawę, w 

wyniku przeprowadzonych rozmów podpisano porozumienie, w którym: Koło Łowieckie 

„Jeleń” deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu Zarządu Koła rozważy wydanie odstrzału 

rolnikowi na okres 5 miesięcy, po tym okresie Koło Łowieckie „Jeleń” rozważy wniosek 

przyjęcia rolnika na rezydenta; w przypadku wydania pozytywnej decyzji o odstrzale, Koło 

Łowieckie „Jeleń” umożliwi rolnikowi wpisywanie do księgi polowań za pośrednictwem 

członków Koła, rolnik zobowiązuje się do rzetelnej współpracy z Kołem Łowieckim „Jeleń” w 

zakresie ograniczenia wielkości szkód łowieckich; w przypadku wydania pozytywnej decyzji 

na odstrzał, rolnik zobowiązuje się do przestrzegania etyki łowieckiej; rolnik zobowiązuje się 

do zminimalizowania zgłaszania niewielkich szkód łowieckich. 

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie: 

 Organizacji wyjazdu rolników na Targi Rolnicze Opolagra  i wsparciu w kwocie 500 zł. 

brutto. 

 Rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim. 

  Rekompensaty przedstawicielom Izby Rolniczej za udział w pracach komisji powiatowych 

powołanych do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, ustalono kwotę rekompensaty 6 zł netto od protokołu. Rekompensaty będą 

wypłacane na podstawie umowy zlecenia. 

 Współorganizacji wypoczynku letniego dzieci rolników z województwa warmińsko-

mazurskiego w terminie od 08-18.07.2019 roku nad morze do miejscowości Jarosławiec i w 

terminie od 12-22.08.2019 roku  w góry w miejscowości Biały Dunajec. 

 Organizacji wyjazdowego posiedzenia Zarządu W-MIR w Wydmusach 

 Oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR na konferencję 

inauguracyjną konsultacje społeczne projektu strategii rozwoju województwa warmińsko-

mazurskiego pt.  Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” 

w dniu 12.06.2019 roku w Olsztynie. 



  Przystąpienia do realizacji operacji w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego 

na lata 2018–2019. 

1."Zainspiruj się dziedzictwem" (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie 

oddział w Warszawie) 

2. "Festiwal kultur - U noju na Warniji" (Urząd Marszałkowski) 

3."Belgijskie doświadczenia w tworzeniu partnerstw w rolnictwie i na obszarach wiejskich.", 

w ramach działania 9 - Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników 

wspólnych inwestycji. (Urząd Marszałkowski) 

 Współorganizacji wyjazdu na festiwal „ U noju na Warniji”, koszty zostaną określone 

odrębną uchwałą. 

 Dofinansowaniu doświadczeń PDO w kwocie 10000 zł. 

 Współorganizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy w Rolnictwie, które odbędzie się w dniu 19.06.2019 roku i przeznaczeniu na 

nagrody w konkursie kwotę 1000 zł brutto oraz o oddelegowaniu do prac komisji oceniającej 

Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR. 

 Zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w 

konferencji "Ekonomia społeczna w turystyce Warmii i Mazur" w ramach obchodów VII 

Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną w dniu 07.06.2019 roku w Olsztynie. 

 Oddelegowania Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR i Pana Romualda Tańskiego –

Wiceprezesa W-MIR na uroczyste podpisanie umowy na realizację operacji "Zainspiruj się 

dziedzictwem” w obecności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 14 czerwca br. w 

gmachu MRiRW. 

 Oddelegowania na Zgromadzenie Wspólników Laboratorium Analiz Mleka "LAB-MLEK" w 

dniu 18.06.2019 Pana Romualda Tańskiego- Wiceprezesa W-MIR i Pana Marka 

Kuźniewskiego – Członka Zarządu W-MIR i udzielenie im pełnomocnictwa do 

reprezentowania W-MIR. 

 Oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR na uroczystość 70-lecia 

Koła Gospodyń Wiejskich w Jędrychowie w dniu  29.06.2019 r. 

 Oddelegowania Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR na forum dyskusyjne „O wilku mowa”, 

które odbędzie się w dniu 18.06.2019 r. w Sękocinie Starym. 

 

             Jan Heichel 
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