
Protokół nr 8/2016
z posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

z dnia 16 maja 2016 roku

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Romuald Tański – Wiceprezes 
W-MIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu W-MIR, Zofia Stankiewicz- Członek Zarządu W-MIR, 
Krzysztof Wiśniewski- Członek Zarządu W-MIR i Pan 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 rozpoczęło się o godz. 1030 i 
trwało do godz. 1500. 

1. Organizacja 20-lecia W-MIR 
2. Wnioski Rad Powiatowych i komisji
3. Pisma z KRIR
4. Sprawy bieżące

Ad. 1 W pierwszym punkcie Zarząd omówił organizację obchodów 20-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby 
Rolniczej. Ustalono wzór zaproszenia oraz program obchodów. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne 
dotyczące oprawy muzycznej i scenografii.

Ad. 2 W kolejnym punkcie Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych W-MIR i komisji:

Rada  Powiatowa  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej   w  powiecie  gołdapskim  zwraca  się 
z wnioskiem o wydatkowanie kwoty nie przekraczającej 100 zł będących w dyspozycji Rady na statuetkę 
pamiątkową z okazji otwarcia nowej siedziby Powiatowego Inspektora Weterynarii w Gołdapi - Zarząd 
podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.

Wniosek Pani Beaty Górskiej- Członkini Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim, wniosek 
dotyczy  wyznaczania  trwałych  użytków  zielonych  -  Zarząd  polecił  pracownikowi  biura  W-MIR 
rozpoznanie tematu i ewentualne przygotowanie wystąpienia w sprawie nowelizacji rozporządzenie.

Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
Komisja Rewizyjna wnioskuje o zorganizowanie zagranicznego wyjazdu studyjnego dla członków 
Walnego Zgromadzenia W-MIR. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, poinformował, że wyjazd będzie mógł 
być zrealizowany jeśli będzie możliwość pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Wnioski Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej z dnia 04.05.2016 r.
Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej składa wnioski o:
rozszerzenie składu Komisji o osoby nie będące członkami Walnego Zgromadzenia. Rozszerzenie składu 
Komisji  umożliwi  pracę  w  Komisji  większej  liczbie  osób,  a  także  pozwoli  na  wybór 
Wiceprzewodniczącego. Propozycje kandydatów na członków Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej nie 



będących  członkami  Walnego Zgromadzenia:  pani  Agata  Tyc  – członek Rady Powiatowej  W-MIR w 
powiecie  szczycieńskim,  pani  Mariola  Sieczka  –  członek  Rady  Powiatowej  W-MIR  w  powiecie 
mrągowskim.;- Zarząd zapoznał się z wnioskiem poinformował,  że rozszerzenie  składu komisji  zostało  
uwzględnione w porządku obrad IV Walnego Zgromadzenia W-MIR.

zmianę Uchwały Nr II/17/2015 Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 14 
grudnia 2015 r. w § 2. Proponuje się zastąpienie: „wspieraniem inicjatyw prowadzących do powstawania 
Lokalnych  Grup  Działania  celem  rozwoju  obszarów  wiejskich”  zadaniem:  „współpraca  z  Lokalnymi 
Grupami  Działania”.  Zmiana  uzasadniana  tym,  że  LGD  powstały  już  na  obszarze  województwa 
warmińsko-mazurskiego, obecnie należy współpracować z powstałymi LGD. Ponadto proponuje się dodać 
do  zadań  komisji:  „współpraca  z  komisjami  o  podobnych  /  zbieżnych  zadaniach  działających  przy 
pozostałych  izbach  rolniczych  w  Polsce;  współpraca  z  samorządem  terytorialnym  każdego  szczebla; 
promowanie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.; Zarząd postanowił, że stosowna uchwała zostanie  
przygotowana na kolejne V Walne Zgromadzenie W-MIR.

utworzenie stypendium za osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół rolniczych terenu z województwa 
warmińsko-mazurskiego. Z puli stypendialnej przyznawano by stypendium np. w wysokości 1000 zł 
wypłacane w ratach miesięcznych po 100,00 zł dla najlepszych uczniów. Stypendysta zobowiązany byłby 
udokumentować opłacanie podatku rolnego i składek KRUS przez rodziców lub opiekunów prawnych, co 
zapewni, że środki trafią prawdopodobnie do młodego i dobrze wykształconego przyszłego rolnika.; 
Zarząd zapoznał się z wnioskiem, postanowił sprawą stypendiów przełożyć na miesiąc lipiec, w celu 
ewentualnego uruchomienia przyznawania stypendium od nowego roku szkolnego.

umożliwienie organizacji kolejnego posiedzenia Komisji w składzie poszerzonym o wszystkie członkinie 
rad powiatowych  W-MIR oraz zwrot  kosztów dojazdu dla  ww. osób.  Tematyka  posiedzenia:  choroby 
zawodowe rolników, opieka rehabilitacyjna, opieka zdrowotna, w tym badania okresowe. Proponuje się 
zaprosić  na posiedzenie  dyrektor  KRUS w Olsztynie  oraz Wojewódzkiego Rzecznika  Praw Pacjenta.; 
Zarząd  wyraził  zgodę  na  organizację  kolejnego  rozszerzonego  posiedzenia  komisji,  nie  mniej  jednak 
poprosił, aby termin posiedzenia został wcześniej przekazany przez przewodniczącą komisji Zarządowi W-
MIR.

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). Rolnicy,  którzy posiadają użytki  zielone położone na obszarach Natura 2000 zostają pozbawieni 
możliwości korzystania  w pełni  ze swych gruntów, przy spadającej  drastycznie  opłacalności  produkcji 
mleka zamyka im się możliwość zmiany produkcji, ponieważ użytki zielone i trawy na gruntach ornych 
nie mogą być w myśl definicji przekształcane i zaorywane. W takim przypadku muszą być przywrócone, a 
płatność  z  tytułu  zazielenienia  zostanie  pomniejszona  lub  zabrana  całkowicie,  bo  obejmuje  wszystkie 
grunty  w  gospodarstwie.  Zdarzają  się  gospodarstwa,  gdzie  są  już  gotowe  projekty  inwestycyjne  pod 
zabudowę budynków inwentarskich na działce która została oznaczona jako TUZ-C (trwałe użytki zielone 
cenne przyrodniczo). Z tego wynika, że rolnicy na własnych gruntach nie mogą prowadzić produkcji, która 
zapewniałaby opłacalność ich pracy i byt ich rodzinom. Takie decyzje eliminują polskich rolników z rynku 
i  jest  to powolne i  podstępne wyłączanie  polskich gruntów z produkcji  rolnej,  a otwieranie  rynku dla 
obcych producentów żywności. (Poparcie wniosku pani Beaty Górskiej – członka Rady Powiatowej W-
MIR  w  powiecie  kętrzyńskim).  -  Zarząd  polecił  pracownikowi  biura  W-MIR  rozpoznanie  tematu  
i ewentualne przygotowanie wystąpienia w sprawie nowelizacji rozporządzenie.



Komisja ds. Monitorowania Rynków Rolnych W-MIR na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 roku 
wypracowała następujące wnioski do Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: 

Naciskać na sieci handlowe aby sprzedawały polskie produkty.

Przeprowadzić  ogólnopolski  protest  i  blokadę  dużych  sieci  handlowych  przez  rolników  i  podmioty 
skupowe przeciwko sprzedaży produktów zza polskich granic,  które przyczyniają się do coraz gorszej 
sytuacji polskich rolników,

Edukować  społeczeństwo  w  zakresie  żywienia  i  produkcji  żywności,  aby  mieszkańcy  danego  terenu 
kupowali żywność lokalnych producentów i wytwarzane tradycyjnymi metodami.

Zabezpieczyć środki na reklamę polskiej, lokalnie wytwarzanej żywności.

Identyfikować producenta i jego produkty nie pod marką sieci, ale pod nazwą jego gospodarstwa/zakładu 
pracy.

Minimalizować koszty produkcji poprzez umożliwienie zakupu prostych środków weterynaryjnych (maść 
ichtiolowa) służących do pielęgnacji zwierząt bezpośrednio z hurtowni weterynaryjnej, a nie od lekarzy 
weterynarii narzucających swoje marże.

 Zarząd zapoznał się z wnioskami, poinformował, że aktualnie w związku z trudną sytuacją w rolnictwie w 
Ministerstwie  trwają  prace  i  są  przygotowywane  projekty  związane  z  promocją  żywności  i  sprzedażą  
lokalną. Ponadto powyższe działania nie są w kompetencjach Zarządu Izby Rolniczej.

Ad 3 Następnie Zarząd zapoznał się z pismami otrzymanymi z Krajowej Rady Izb Rolniczych:
 Uwagi  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  do  projektu  ustawy  Prawo  wodne.  - Zarząd 

zapoznał się z uwagami.
 Pismo  do  Ministra  Środowiska  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  do  projektu  ustawy  -  Prawo 

łowieckie. - Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo wysłane do MRiRW w związku z konsultacjami odnośnie projektu ustawy Prawo wodne 

oraz opinią do uwag MRiRW.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Odpowiedź na opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.- 
Zarząd zapoznał się z pismem.

 Komunikat  prasowy  -  reakcja  na  konferencję  Sejmowej  KRiRW  w  dn.  05.05.2016  - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Uwagi samorządu rolniczego  do Paktu dla obszarów wiejskich przekazane do MRiRW. - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Pismo do MRiRW w sprawie uruchomienia wsparcia finansowego na ponowne obsiewy. - Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Opinia  do  projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu 
pomocy  finansowej  na  operacje  typu  „Restrukturyzacja  małych  gospodarstw"  w  ramach 
poddziałania  „Pomoc  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  na  rzecz  rozwoju  małych 
gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.  - Zarząd 
zapoznał się z pismem.



 Wystąpienie  do  Pani  Premier  Beaty  Szydło  w  związku  z  trwającymi  pracami  nad  Poselskim 
projektem  ustawy  o  składce  audiowizualnej  (druk  sejmowy  nr  443).- Zarząd  zapoznał  się  z  
pismem.

 Uwagi przekazane do MRiRW w związku projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej 
na  operacje  typu  „Gospodarka  wodno-ściekowa"  w  ramach  poddziałania  „Wsparcie  inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z uwagami..

 Uwagi KRIR do projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. - 
Zarząd zapoznał się z uwagami.

 Opinia  KRIR  do  Projektu  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  oraz  wypłaty  pomocy  finansowej  w  ramach 
działania „Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.- 
Zarząd zapoznał się z opinią.

 Pismo KRIR do Ministerstwa Rozwoju  w sprawie  Projektu  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju 
zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  udzielania  przez  Polską  Agencję  Rozwoju 
Przedsiębiorczości  pomocy  finansowej  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski 
Wschodniej  2007-2013  oraz  Projektu  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 
finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. - Zarząd zapoznał się z  
pismem.

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

 Opinia  do  projektu  zarządzenia  Prezesa  Rady Ministrów zmieniającego  zarządzenie  w sprawie 
Międzyresortowego  Zespołu  do  spraw  działań  stabilizujących  sytuację  na  rynkach  produktów 
rolno-spożywczych,  które  zostały objęte  embargiem wprowadzonym przez  Federację  Rosyjską, 
oraz  zniesienia  barier  w  transporcie  i  tranzycie  tych  produktów  na  rynek  rosyjski.  - Zarząd 
zapoznał się z opinią.

 Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje  
w  targowiska  lub  obiekty  budowlane  przeznaczone  na  cele  promocji  lokalnych  produktów"  
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług  lokalnych  dla  ludności  wiejskiej,  w tym rekreacji  i  kultury,  i  powiązanej  infrastruktury" 
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z  
opinią.

 Pismo wraz z załącznikiem w sprawie współpracy z MRiRW w zakresie realizacji doskonalenia 
zawodowego.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Pismo  Zarządu  KRIR  do  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi,  Ministra  Zdrowia  oraz 
przewodniczących sejmowych i senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Zdrowia 
w sprawie planowanego ograniczenia liczby leków dostępnych na rynku poza aptecznym.- Zarząd 
zapoznał się z pismem.



 Zaproszenie na Konferencję Rady Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich w dniu 14.06.2016 r.  
w Ustroniu. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz. - Członka Zarządu 
W-MIR.

 Informacja  Polsko-Chińskiego Towarzystwa Gospodarczo-Kulturalnego nt.  Targów Gift  Show.- 
Zarząd zapoznał się.

 Poselski projekt ustawy Kukiz`15 o izbach rolniczych. -  Zarząd zapoznał się, wyraził negatywne 
opinię co do poselskiego projektu ustawy.

 Pismo  przewodnie  oraz  projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie 
dłuższego  terminu  składania  wniosków  o  przyznanie  płatności  bezpośrednich  lub  płatności 
niezwiązanej do tytoniu w 2016 r. - Zarząd zapoznał się.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w sprawie  szacowania  szkód wyrządzonych  przez 
niektóre  gatunki  zwierząt  objętych  ochroną  gatunkową.  – Zarząd  zapoznał  się,  uwagi  W-MIR 
zostały wysłane do KRIR.

 Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  oraz 
niektórych innych ustaw -  Zarząd zapoznał się.

 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania 
„Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 - uwagi do 13.05.2016. -  Zarząd zapoznał się.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 
sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania 
się bakterii Ralstonia solanacearum. -  Zarząd zapoznał si

 Rządowy projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych.   Zarząd zapoznał się.

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach.  Zarząd zapoznał się.
 Projekt  rozporządzenia  Ministra  gospodarki  morskiej  i  żeglugi  śródlądowej  w  sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz wysokości stawek 
tej  pomocy  na  realizację  działań  w  ramach  Priorytetu  1  Promowanie  rybołówstwa 
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego 
na wiedzy, zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i Morze". -  Zarząd zapoznał się.

 Zaproszenie  sejmowej  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi   na  konferencję  "Zrównoważona 
Koncepcja  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich.  Próba  rozwiązania  Aktualnych  Problemów 
Występujących  w  Polskim  Rolnictwie"   w  dniu  05.05.2016  r.  w  Warszawie.–  Zgodnie  
z wcześniejszą uchwałę podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu-  
Wiceprezesowi  W-MIR  i  Panu  Markowi  Kuźniewskiemu-  Członkowi  Zarządu  W-MIR.  W 
konferencji uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu uchwała nr 215/2016)

  Opinia do projektu w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących.  -  
Zarząd zapoznał się.

 Wystąpienie Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie przyjęcia nowelizacji ustawy prawo łowieckie 
autorstwa partii Prawa i Sprawiedliwości. -  Zarząd zapoznał się.

 Uwagi  do  projektu  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w  sprawie  szacowania  szkód 
wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną. -  Zarząd zapoznał się.

 Wystąpienie KRIR w sprawie problemu wykluczenia rolników z systemu płatności za 2015 r.  -  
Zarząd zapoznał się.

 Prośba  o  przekazanie  rolnikom  ankiety  w  sprawie  szkód  łowieckich -  Zarząd  zapoznał  się,  
postanowiono ankiety przekazać na Walnym Zgromadzeniu W-MIR.



 Projekt rozporządzenia  Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.  - Zarząd 
zapoznał się z projektem, uwagi zostaną zgłoszone do KRIR.

 Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i 
sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i 
rodzajów  opakowanych  artykułów  rolno-  spożywczych  lub  artykułów  rolno-spożywczych  bez 
opakowań.-   Zarząd zapoznał się.

 Projekt  rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  zmieniającego  rozporządzenie  w 
sprawie  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  jakości  handlowej  oraz  metod  analiz  kazein 
spożywczych. -  Zarząd zapoznał się.

 Pismo KRIR i odpowiedź MRiRW dot. wniosku Komisji do spraw Kobiet przy Podkarpackiej Izbie 
Rolniczej.-   Zarząd zapoznał się.

 Stanowisko KRIR do projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. -  Zarząd zapoznał się.

Ad 4 W ostatnim punkcie porządku obrad Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 6 z dnia 26.04.2016
 Omówiono  organizację  spotkania  w  miesiącu  lipcu  z  dyrektorami  Szkól  Rolniczych  na  temat  

współpracy  oraz  o  organizację  spotkania  podsumowującego  Warmińsko  -  Mazurską  Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych.

 Zaproponowano,  aby  delegacja  w  sprawie  zwrotu  kosztów  podróży  za  udział  w  komisjach  
przetargowych była potwierdzona adnotacja z ANR.

  Pan Mirosław Borowski poinformował,  że 15 czerwca w Warszawie planowane jest  spotkanie  
wszystkich Zarządów Izb Rolniczych Z KRIR.

 Pismo informujące o podpisaniu dokumentów na realizację operacji z KSOW w dniu 23 maja 2016 
r.- Zarząd zapoznał się z pismem, w związku z tym, ze 23 mają jest Walne Zgromadzenie W-MIR  
nikt nie będzie mógł w tym dniu uczestniczyć w podpisaniu dokumentów, zostanie to dokonane w 
innym terminie.

 W-MODR-  informacja  o  posiedzeniu  wojewódzkiej  komisji  do  oszacowania  szkód  w 
gospodarstwach rolnych w dniu 18 maja 2016 r.  - Zarząd zapoznał się z informacją zgodnie z  
wcześniej podjętą uchwałę w posiedzeniu będzie uczestniczył Pan Romuald Tański- Wiceprezes W-
MIR.

 Sąd Rejonowy w Suwałkach  -  Wyrok  sądowy w sprawie  A.  Denisa.  -  Zarząd  zapoznał  się  z 
pismem.

 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 113/2015 w sprawie uczestnictwa przedstawicieli  
W-MIR w oględzinach,  szacowaniach szkód oraz ustaleniu wysokości odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną w uprawach i  płodach  rolnych  przez  dziki,łosie,  jelenie,  daniele  i  oraz  oraz  przy  
wykonywaniu polowań.

 ANR  Oddział  Terenowy  w  Olsztynie  -  Pismo  skierowane  do  Jana  Heichela,  Mirosława 
Borowskiego  oraz  Krzysztofa  Wiśniewskiego  z  projektem  Zarządzenia  Dyrektora  OT  ANR  
w Olsztynie w sprawie ustalenia zasad pracy Rady Społecznej.- Zarząd zapoznał się z pismem, 
postanowiono zgłosić swoje uwagi do Dyrektora ANR.

 Stacja  Doświadczalna  Oceny  Odmian  we  Wrócikowie  -  Pismo  z  prośbą  o  dofinansowanie  
doświadczeń  PDO  prowadzonych  na  terenie  województwa  warmińsko-mazurskiego.  -  Zarząd  
podjął uchwałę o dofinansowaniu w kwocie 10000 zł.

 Powiatowy zespół Doradztwa Rolniczego w Giżycku - Prośba o współfinansowanie Powiatowej 
Olimpiady Wiedzy Rolniczej,  Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 14.06.2016 r..- 
Zarząd zapoznał się z pismem, postanowił włączyć się we współorganizację Olimpiady i udzielić  



wsparcia w kwocie 200 zł na Olimpiadę w Giżycku oraz  przeznaczyć po 200 zł w pozostałych  
powiatach na współorganizacje Powiatowej Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i  
BHP.

 Stowarzyszenie  Lokalna Grupa  Rybacka  "Świętokrzyski  Karp"  -  Prośba  o  poparcie  apelu  do 
autorów projektu ustawy prawo Wodne o usunięcie zapisów wprowadzających opłaty za pobór  
i odprowadzanie wód na potrzeby chowu lub hodowli ryb i zapisów wprowadzających obowiązek 
montowania  urządzeń  do  pomiaru  ilości  pobieranych  oraz  odprowadzanych  wód.  -  Zarząd 
zapoznał się z pismem.

 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego -  kalendarz imprez regionalnych 
promujących  żywność  naturalną,  tradycyjną,  lokalną  i  regionalną  województwa  warmińsko-
mazurskiego.- Zarząd zapoznał się z pismem.

 Minister  Środowiska  Jan  Szyszko  -  Odpowiedź  na  zaproszenie  na  spotkanie  dot.  szkód 
wyrządzonych  przez  zwierzęta  prawnie  chronione,  tworzenia  dziesięcioletnich  planów 
hodowlanych  zwierzyny  łownej  oraz  stanu  populacji  łosia  na  Podlasiu  i  Mazurach  w  dniu 
09.05.2016. - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Centrum Szkoleń  Eureka  -  informacja  na  temat   Szkolenia   Aspekty  prawne obrotu  gruntami 
rolnymi  na  nowych  zasadach  od  1  maja  2016r   które  odbędą  się  w:  Szczecinie  -  9.05.2016, 
Warszawa  -12.05.2016,  Poznań   -  17.05.2016  ,  Kraków –  2.06.2016.-  Zarząd  zapoznał  się  z  
informacja.

 Corsoft Oprogramowanie - Informacja oferty nt. projektu dostawy oprogramowania w licencjach 
rządowych dzięki licencjonowaniu zbiorczemu.- Zarząd zapoznał się z informacja.

 Warmińsko-Mazurski  Wojewódzki  Inspektor  Jakości  Handlowej  Art.  Rolno-Spożywczych  
w Olsztynie  -  Opracowanie na temat  aktualnych uwarunkowań i  możliwości  eksportu polskich 
towarów rolno-spożywczych do Kanady - Zarząd zapoznał się z pismem.

 Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik - Farmer Roku - Zaproszenie do uczestnictwa w XXIII edycji 
Konkursu "Rolnik-Farmer roku" - Zarząd postanowił informację umieścić na stronie internetowej  
W-MIR.

 Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na 19 posiedzenie senackiej  Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10.05.2016 r. godz. 12:00 w Warszawie oraz na 20 posiedzenie 
senackiej  Komisji  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.  - Zarząd  zapoznał  się  z  zaproszeniem,  nikt  nie  
uczestniczył.

 Podjęto uchwałę o zwrocie kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR  
za udział  w na Inauguracji  XVIII  Warmińsko-Mazurskich dni  Rodziny w dniu  13.05.2016 r w 
Olsztynie.

 Podjęto uchwałę w zmiany Uchwały Nr 259/2016 w sprawie współorganizacji V ogólnopolskiego  
Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „ Smaki Wsi” postanowiono zwrócić koszty podróży Panu 
Janowi Heichelowi - Prezesowi W-MIR za udział w V edycji Konkursu Kulinarnego "Smaki Wsi" w 
dniu 14.05.2016 r. w Karolewie.

 Wielkopolska Izba Rolnicza - Zaproszenie na Forum Przewodniczących Rad Powiatowych oraz 
konferencję pt.  „POLSKA WIEŚ I ROLNICTWO - PROBLEMY, ZAGROŻENIA, SZANSE"  
w dniach 23-24..05.2016 r. w Sielniku. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano 
nikogo.

 Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa - zaproszenie do udziału w Misji Gospodarczej na 
Białoruś, która odbędzie się w terminie od 6 do 11.06.2016 roku w ramach Międzynarodowych 
Targów  Rolniczych  "BELAGRO  2016"  oraz  Białoruskiego  Tygodnia  Rolnictwa.  -  Zarząd 
zapoznał się z zaproszeniem, nie oddelegowano nikogo.



 Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łąkorzu - Zaproszenie na VIII Przegląd Zespołów 
Muzycznych "Początek Lata" im. Anny Grzywacz w dniu 11.06.2016 r. godz. 11:00 w Łąkorzu.- 
Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 W-MODR- zaproszenie do udziału w wyjeździe szkoleniowym do Republiki Białorusi w dniach 
6-11 czerwca 2016 r.  -  Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, podjęto uchwałę o oddelegowaniu 
Pana Jana Heichela- prezesa W-MIR i Pana Mirosława Borowskeigo- Delegata W-MIR do KRIR.

 Kujawsko-Pomorski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Minikowie-  zaproszenie  na 
Międzynarodowe  Dni  Rzepaku  –  2  czerwca  2016  r.  w  Minikowie.- Zarząd  zapoznał  się  z  
zaproszeniem,  podjęto  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana  Zbigniewa  Ziejewskiego-  
Przewodniczącego rady Powiatowej W-MIR w powiecie nowomiejskim

 Komitet  Organizacyjny  VI  Zjazdu  Absolwentów  Zespołu  Szkól  Licealnych  i  Zawodowych  
w Olecku- prośba o wsparcie obchodów 70-lecia powstania szkoły.- Podjęto uchwałę o włączeniu  
się we współorganizację i udzieleniu wsparcie w kwocie 300 zł.

 Rektor i Senat UWM- zaproszenie na uroczystość Święta Uniwersytetu w dniu 1 czerwca 2016 r. 
w Olsztynie.- Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pana Jana Heichela - prezesa W-MIR

  Warmińsko-Mazurski  Związek  Hodowców  Bydła  Mlecznego-  zaproszenie  na  Walny  Zjazd 
Delegatów w dniu  03  czerwca 2016 r.  -  Zarząd podjął  uchwałę  o  oddelegowaniu  Pana Jana  
Heichela - prezesa W-MIR

 Marszałek Województwa- zaproszenie na konferencję „ Kształtowanie oferty turystycznej regionu 
Warmii i Mazur w dniu 31 mają 2016 r. w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu 
pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR.

 CDR  w  Brwinowie-  zaproszenie  na  szkolenie  w  ramach  projektu  „  kreowanie  partnerstwa  w 
ramach SIR dla działania Współpraca PROW 2014-2020.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.

 Zarząd  W-MIR  omówił  przystąpienie  do  programu  współpracy  Interreg  V-A  Litwa  -Polska. 
Postanowiono rozpocząć rozmowy o współpracy z Podlaską Izbą Rolnicza, Fundacją Cukrzyca a 
Zdrowie oraz Uniwersytetem Vytatus Magnus.

Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim.
 oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz. - Członka Zarządu W-MIR na Konferencję Rady Kobiet i  

Rodzin z Obszarów Wiejskich w dniach 14-15.06.2016 r. w Ustroniu.
 zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu- Wiceprezesowi W-MIR i Panu Markowi  

Kuźniewskiemu- Członkowi Zarządu W-MIR za udział w konferencji "Zrównoważona Koncepcja 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich.  Próba  rozwiązania  Aktualnych  Problemów  Występujących  w 
Polskim Rolnictwie"  w dniu 05.05.2016 r. w Warszawie.

  Zmiany  uchwały  Nr  113/2015 w sprawie  uczestnictwa  przedstawicieli  W-MIR w oględzinach,  
szacowaniach szkód oraz ustaleniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i  
płodach rolnych przez dziki,łosie, jelenie, daniele i oraz oraz przy wykonywaniu polowań.

 dofinansowania  doświadczeń  PDO  prowadzonych  na  terenie  województwa  warmińsko-
mazurskiego.  w kwocie 10000 zł.

 Współorganizacji   Powiatowej  Olimpiady  Wiedzy  Rolniczej,  Ochrony  Środowiska  i  BHP  w 
Rolnictwie w dniu 14.06.2016 r. i wsparciu w kwocie 200 zł w każdym powiecie  tj. łącznie 3800 zł  
brutto

 Zwrotu  kosztów podróży  Pani  Zofii  Stankiewicz  -  Członkowi  Zarządu  W-MIR za  udział  w  na 
Inauguracji XVIII Warmińsko-Mazurskich dni Rodziny w dniu 13.05.2016 r w Olsztynie.



  Zmiany Uchwały Nr 259/2016 w sprawie współorganizacji V ogólnopolskiego Międzyszkolnego 
Konkursu Kulinarnego „ Smaki Wsi”

 oddelegowania Pana Jana Heichela- prezesa W-MIR i Pana Mirosława Borowskeigo- Delegata  
W-MIR do KRIR  do udziału w wyjeździe  szkoleniowym do Republiki  Białorusi  w dniach 6-11 
czerwca 2016 r. -

 oddelegowania  Pana  Zbigniewa  Ziejewskiego-  Przewodniczącego  Rady  Powiatowej  W-MIR  w 
powiecie nowomiejskim na Międzynarodowe Dni Rzepaku – 2 czerwca 2016 r. w Minikowie.

 współorganizacji  VI  Zjazdu  Absolwentów  Zespołu  Szkól  Licealnych  i  Zawodowych  
w Olecku udzieleniu wsparcie w kwocie 300 zł.

 oddelegowania Pana Jana Heichela - prezesa W-MIR na uroczystość Święta Uniwersytetu w dniu 
1 czerwca 2016 r. w Olsztynie.

 oddelegowania  Pana  Jana  Heichela  -  prezesa  W-MIR  na  Walny  Zjazd  Delegatów  Związku  
Hodowców Bydła w dniu 03 czerwca 2016 r

 oddelegowania pani Zofii Stankiewicz - Członka Zarządu W-MIR. na konferencję „ Kształtowanie  
oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur w dniu 31 maja 2016 r. w Olsztynie

Jan Heichel

Prezes Warmińsko-Mazurskiej                                                 Protokołowała:           

Izby Rolniczej                    Aleksandra  Ciechanowicz-Osiecka  
           


