Protokół Nr 14/2017
Posiedzenia Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 października 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyli: Jan Heichel Prezes W-MIR, Romuald Tański Wiceprezes
W-MIR, Marek Kuźniewski, Krzysztof Wiśniewski i Zofia Stankiewicz - Członkowie Zarządu W-MIR
oraz Jolanta Mackiewicz Dyrektor biura Izby.
Obrady otworzył i prowadził pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie
Zarządu odbyło się w siedzibie biura W-MIR w Olsztynie, rozpoczęło się o godz. 10.30, a zakończyło o
godzinie 14.00.
Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
1. Wnioski z posiedzeń Rad Powiatowych.
2. Pisma z Krajowej Rady Izb Rolniczych.
3. Sprawy bieżące.
Ad 1 W pierwszym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z wnioskami z Rad Powiatowych WMIR i komisji:
- Wniosek Komisji ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej do Zarządu W-MIR
Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej składa wniosek o możliwość organizacji posiedzenia Komisji ds.
Kobiet i Rodziny Wiejskiej w dniu 24 października 2017 r. w Olsztynie, w składzie poszerzonym o wszyst
kie panie – członkinie rad powiatowych W-MR oraz zwrot kosztów dojazdu dla ww. osób. Podczas posie
dzenia zostaną podsumowane konkursy „Zaczarowany zakątek” i „Skarby Europy zaklęte w szkle” oraz
konferencja „Kierunek Rozwój”. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem, podjął uchwałę w sprawie zwrotu
kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych W-MIR zaproszonym na posiedzenie Komisji ds. Kobiet i
Rodziny Wiejskiej.
- Wnioski z posiedzenia Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim w dniu 3.10.2017 r.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim wnioskuje o wypłacenie rekompensaty dla członków bio
rących udział w pracach komisji szacujących szkody powstałych w gospodarstwach rolnych. - Zarząd za
poznał się z wnioskiem, wyjaśnił, że w tej chwili trwa liczenie i sporządzanie protokołów. Po ostatecznym
zatwierdzeniu protokołów Zarząd W-MIR podejmie stosowne decyzje co do wypłaty rekompensaty za
udział w komisjach szacujących.
- W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem kodeksu urbanistyczno-budowlanego Rada Powiato
wa W-MIR w powiecie iławskim wnosi o wprowadzenie do kodeksu zapisu mówiącego, że istniejące go
spodarstwa rolne mają mieć zapewnione prawo do rozwoju, do budowy nowych obiektów inwentarskich
oraz modernizacji istniejących budynków inwentarskich znajdujących się w obrębie gospodarstwa. W
przypadku nowo powstających ferm przemysłowych, należy wprowadzić zapis odnoszący się do zachowa
nia minimalnych odległości od najbliższych obiektów mieszkaniowych tj. minimum 2 km. Pozwolenia na
budowę ferm przemysłowych powinny być wydawane przez wójta, burmistrza za zgodą mieszkańców
miejscowości, gdzie planuje się budowę tychże obiektów. - Zarząd W-MIR postanowił odesłać wniosek do
Rady Powiatowej W-MIR z prośbą o sprecyzowanie jego treści i odpowiedzi na pytanie co Rada rozumie
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pod pojęciem ferm przemysłowych? Polecił także, aby Rada zastanowiła się w sprawieproponowanej odle
głości budowy ferm od najbliższych obiektów mieszkaniowych.
- Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim wnioskuje o wyrażenie zgody dotyczącej przezna
czenia kwoty w wysokości do 700 zł pozostających w dyspozycji rady na poczet organizacji wspólnego
posiedzenia rad, które odbędzie się w Piszu w dniu 23 października 2017 r.
Środki w wysokości 500 zł zostaną przeznaczone na poczet najmu sali i serwis kawowy, a kwota
do 200 zł przeznaczona będzie na zakup pucharu okolicznościowego i wiązanki kwiatów dla członka Rady
mrągowskiej Pana Ryszarda Bagińskiego, któremu wygasł mandat z uwagi na przekazanie gospodarstwa
następcy.
Ponadto, Rada postanowiła dojechać na wspólne posiedzenie odbywające się w Piszu transportem
zbiorowym i wnosi do Zarządu Izby o sfinansowanie najmu busa osobowego. - Zarząd zapoznał się z
wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR oraz wynajmu transpor
tu zbiorowego na posiedzenie.
- Wniosek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim zwraca się z prośbą do Zarzą
du W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 500 zł (pięćset złotych
00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatu piskiego, giżyckiego,
mrągowskiego w dniu 23 października 2017 r., które odbędzie się w Hotelu Nad Pisą, ul. Ratuszowa
13,12-200 Pisz o godz. 10.30.- Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środ
ków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim.
- Wniosek Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim
Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim zwraca się z prośbą do Za
rządu W-MIR o wydatkowanie ze środków własnych Rady kwoty nie przekraczającej 500 zł (pięćset zło
tych 00/100) na organizację wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR powiatu piskiego, giżyckie
go, mrągowskiego w dniu 23 października 2017 r., które odbędzie się w Hotelu Nad Pisą, ul. Ratuszowa
13,12-200 Pisz o godz. 10.30. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środ
ków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim.
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim zwraca się z prośbą
do Zarządu Izby o przydział kwoty do 100 zł na zakup wiązanki pogrzebowej dla zmarłego Członka Rady
Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim Pana Jerzego Tatarczaka z puli środków przeznaczonych na
statutową działalność Rady. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął uchwałę o rozdysponowaniu środ
ków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim.
- Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim zwraca się z proś
bą do Zarządu Izby o przyznanie kwoty w wysokości do 150,00 zł z puli środków przeznaczonych na statu
tową działalność Rady z przeznaczeniem na zakup wiązanki pogrzebowej Członka Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie bartoszyckim Pana Jerzego Tatarczaka. - Zarząd zapoznał się z wnioskiem podjął
uchwałę o rozdysponowaniu środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim.

Ad.2 W Kolejnym punkcie posiedzenia Zarząd zapoznał się z pismami z Krajowej Rady Izb
Rolniczych:
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. - Zarząd
postanowił przeanalizować projekt ustawy i uwagi przesłać do KRIR.
 Wystąpienia KRIR do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie
problemów z wydawaniem opinii do egzekucji komorniczych. - Zarząd zapoznał się z pismem.
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Pismo do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jarosława Sachajki w sprawie
przekazania informacji dotyczącej oceny funkcjonowania oraz ewentualnych uwag i wniosków
dotyczących rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących
do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek Zarządu KRIR w sprawie wykluczenia z pomocy
poszkodowanych przez nawałnice pod koniec lipca br. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź na pismo w sprawie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku nawałnic w dniach
11-12.08.2017 roku .- Zarząd zapoznał się z pismem.
Odpowiedź na wniosek Zarządu KRIR do MSWiA dotyczący wypłaty pomocy za zniszczone przez
nawałnice budynki gospodarcze. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Stanowisko KRIR dotyczące pomocy przez Rząd gospodarstwom rolnym poszkodowanym przez
nawałnice, huragany, deszcze nawalne i długotrwałe opady uniemożliwiające zbiór. - Zarząd zapoznał
się z pismem.
Stanowisko KRIR dotyczące łagodzenia przez Rząd RP skutków związanych z wystąpieniem
przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). - Zarząd zapoznał się z pismem.
Uwagi do przepisów rozporządzeń wykonawczych PROW 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z
pismem.
Wystąpienie KRIR do KOWR w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu określenia
zasad przedłużania dzierżaw nieruchomości rolnych wchodzących w skład ZWRSP. - Zarząd zapoznał
się z pismem.
Wystąpienie KRIR do MRiRW w kwestii wydłużenia terminu na uzupełnienie i złożenie poprawek do
wniosku do w działaniu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach PROW 2014-2020. Zarząd zapoznał się z pismem.
Wystąpienie KRIR do Prezes Rady Ministrów oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej w kwestii obniżenia o 45% w stosunku do obecnej alokacji finansowej przewidzianej na
realizację Działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe PO "Rybactwo i Morze” na lata
2014-2020.
- Zarząd zapoznał się z pismem.
Wystąpienie do Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie interpretacji art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
10.03.2016 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Wystąpienie KRIR do MRiRW w sprawie zwiększenia puli środków na działalnie "Rozwój
przedsiębiorczości-rozwój usług rolniczych" w ramach PROW 2014-2020. - Zarząd zapoznał się z
pismem.
Odpowiedź ministra rolnictwa w sprawie zmiany sposobu ustalenia przez ARiMR powierzchni
gruntów do dopłat bezpośrednich na podstawie powierzchni maksymalnego kwalifikowalnego obszaru
i wykorzystania informacji pochodzących z Ewidencji Gruntów i Budynków. - Zarząd zapoznał się z
pismem.
Opinia KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat
związanych z oceną materiału siewnego. - Zarząd zapoznał się z opinią.
Dotyczy możliwości wzbogacania win z 2017 r. o 3% naturalnej objętościowej zawartości alkoholu
świeżych winogron, moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji,
młodego wina w trakcie fermentacji. - Zarząd zapoznał się z pismem.
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Informacje i apel o lobbing Copa-Cogeca w sprawie maksymalnego poziomu kadmu i nadchloranu. Zarząd zapoznał się z pismem.
Pismo skierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie negocjacji
umowy handlowej z Mercosurem. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Informacja o organizacji przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych I spotkania izb rolniczych
Państw Trójmorza pt. „Zrównoważona przyszłość rolnictwa w UE" w dniu 6 grudnia br. w Warszawie
- Zarząd zapoznał się z pismem., postanowiono, że osoba na spotkanie zostanie oddelegowana w
późniejszym terminie.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. - Zarząd
zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianie ustawy
o rybołówstwie morskim wraz z uzasadnieniem i OSR oraz wersja robocza projektu ustawy w trybie
rejestruj zmiany. - Zarząd zapoznał się z projektem, nie wniósł uwag.
Prośba o przedstawienie uwag/opinii do projektu rozporządzenia RM w sprawie przyjęcia Krajowego
programu ochrony wód morskich. - Zarząd zapoznał się z pismem.
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum
ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2018. - Zarząd zapoznał
się z projektem.
Prośba Komisji Europejskiej do rolników i innych zainteresowanych stron o wzięcie udziału w
konsultacjach internetowych „jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym?”,
które umożliwią dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na szczeblu UE w celu
rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolnospożywczych - Prośba została umieszczona na stronie internetowej W-MIR.
Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy
finansowej na realizację operacji 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 z projektem, nie wniósł uwag.
Pismo w sprawie konferencji izb rolniczych w Sejmie , która odbędzie się w dniu 20 listopada br. w
Sali Kolumnowej.- Zarząd podjął uchwałę o organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR.

Ad 3 Następnie Zarząd omówił sprawy bieżące:
 Przyjęto protokół nr 13 z dnia 21.09.2017 r.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji wyjazdu przedstawicieli W-MIR na
Dożynki Jasnogórskie w dniach 2-3.09.2017 r. w kwocie 2218,85 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału przedstawicieli W-MIR na Dożynkach
Prezydenckich w Spale w dniach 16-17 września 2017 r. w kwocie 1718,80 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów zakupu wiązanki okolicznościowej i umieszczenia
kondolencji w Gazecie Olsztyńskiej z powodu śmierci członka Rady Powiatowej W-MIR w powiecie
bartoszyckim Pana Jerzego Tatarczaka w kwocie 340,97 (w tym wiązanka 170 zł, kondolencje –
170,97 zł)
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 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Zarządu
z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR w dniu 21.09.2017 r. - w kwocie 425 zł, w tym
wpłaty uczestników 272 zł i 153 koszt Izby.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek
Wojewódzkich w kwocie 19071,28 zł brutto, w tym transport 18317,52 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów remontu biura W-MIR w Olsztynie - 47500 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów remontu OT biura W-MIR w Olecku- 3500 zł brutto.
 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży dla osób oddelegowanych do prac w
komisjach powoływanych przez KOWR.
 Podjęto uchwałę w sprawie przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół
rolniczych w Dobrocinie i Karolewie.
 Ustalono 11.12.2017 r. jako termin organizacji VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 113/2015 w sprawie uczestnictwa przedstawicieli
W-MIR w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustaleniu wysokości odszkodowania za szkodę
wyrządzoną w uprawach i płodach przez dziki, łosie , jelenie, daniele i sarny oraz przy
wykonywaniu polowań
 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Diagnoza Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz
potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich;
a) Analiza SWOT obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego - potrzeby i
potencjały rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego do dnia 20.10.17 ; prognozy i trendy
rozwojowe województwa warmińsko-mazurskiego do dnia 17.11.2017
b)Analiza SWOT rolnictwa, rybactwa i przetwórstwa województwa warmińsko-mazurskiego:
Potrzeby i potencjały rozwojowych rolnictwa, rybactwa i przetwórstwa województwa warmińskomazurskiego do dnia 20.10.2017 oraz prognozy i trendy rozwojowych rolnictwa i przetwórstwa
województwa warmińsko-mazurskiego do dnia 17.11.2017 roku .- Zarząd zapoznał się.
 Podlaska Izba Rolnicza- pismo do wiadomości skierowane do Pani Premier o realizację przepisów
ustawy z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy Prawo Łowieckie, wprowadzające nowe zasady
odpowiedzialności za szkody wywołane przez zwierzynę płową w uprawach rolnych.. - Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Rolnicy zainteresowani ziemią ze spółki Agro-Lega - Prośba o pomoc w wyłączeniu ze Spółki Agro
Lega ok 200 ha w obr Chełchy, Sędki, Szczudły, Gołubka i podzielenie na działki o pow. 20 ha.Zarząd skierował pismo do Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim.
 W-MODR - Odpowiedź w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie kosztów pomiędzy pozycjami
zestawienia rzeczowo-finansowego operacji pn. "Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w
rolnictwie i na obszarach wiejskich".- Zarząd zapoznał się z pismem.
 ARiMR - pismo dotyczące pomocy finansowej dla poszkodowanych w wyniku huraganu, deszczu
nawalnego lub gradu w sierpniu 2017 r.- Zarząd zapoznał się z pismem.
 Pismo do wiadomości W-MIR- skierowane do PZŁ - Prośba rolnika z gminy Biskupiec o
interwencję w sprawie szacowania szkód łowieckich przez Koło Łowieckie Ponowa.- Zarząd
zapoznał się z pismem.
 Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. - Prośba o rozpropagowanie formularzy w celu
stworzenia „Polskiej Mapy Szkód Łowieckich" wśród rolników w celu możliwości oceny skali strat
samym poszkodowanym. - Zarząd postanowił przesłać formularze Członkom Rad Powiatowych WMIR.
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 W-MROT - Udział w targach, workshopach - rok 2018 , propozycje, sugestie do 20.10.2017 roku.























Zarząd zapoznał się z pismem.
Związek Gmin Warmińsko –Mazurskich - Pismo w sprawie ufundowania przez W-MIR nagrody w
konkursie "Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2017".- Zarząd zapoznał się z pismem.
E-targowica.pl - projekt e-targowica.pl. bezpłatna (dla wszystkich) platforma internetowa, na której
można prowadzić handel produktami rolnymi.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. - Dofinansowanie przyjazdu grupy zorganizowanej
na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA PREMIERY 18-21.01.2018 roku w PoznaniuZarząd zapoznał się z pismem.
KOWR - Podziękowanie za otrzymane gratulacje.- Zarząd zapoznał się z pismem.
Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM - Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym
Ogólnopolskiej Konferencji pn. "Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce
rolnej, leśnej i rybackiej" w dniu 24.11.2017 roku. - Zarząd podjął uchwałę o współorganizacji
konferencji, oddelegowaniu Pana Jana Heichela- Prezesa W-MIR w skład komitetu honorowego
oraz o oddelegowaniu przewodniczących Rad Powiatowych W-MIR na konferencję. Na
współorganizację konferencji przeznaczono kwotę 1000 zł.
Polski Związek Hodowców Koni - Zaproszenie na VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów
Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w dniu 21.10.2017 roku w Kętrzynie.- Zarząd W-MIR podjął
uchwałę o oddelegowaniu Pana Kazimierza Wróblewskiego - Przewodniczącego Rady Powiatowej
W-MIR w powiecie kętrzyńskim.
Podlaska Izba Rolnicza - Zaproszenie na konferencję „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020
roku" w dniu 23.10.2017 r. godz. 10:00 w Łomży. – Podjęto uchwałę o oddelegowaniu Zarządu
W-MIR oraz Dyrektor Biura W-MIR.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zaproszenie na konferencję pn. "Dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej w Polsce na obszarach miejskich i wiejskich" w dniu 23.10.2017 roku w
MRiRW . - Zarząd podjął uchwałę o oddelegowaniu Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu WMIR.
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki - Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
Krainy Drwęcy i Pasłęki w dniu 23.10.2017 roku w Łukcie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Zaproszenie na XXXI Sesję Sejmiku
województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24.10.2017 r. w Olsztynie. - Zarząd podjął uchwałę
o oddelegowaniu Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR.
Starosta Ełcki - Zaproszenie na inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu
25.10.2017 roku siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku. - Zarząd zapoznał się z
zaproszeniem.
Polska Agencja Przedsiębiorczości - zaproszenie do udziału w V edycji Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości - Lubelskie 2017 w dniach 26-27.10.2017 roku na Uniwersytecie
Zielonogórskim. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nie oddelegowano nikogo
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego - IV Forum Sektora Wołowiny „Polska
Wołowina 2022" w dniach 30.11.-01.12.2017 w PTAK WARSOW EXPO w Nadarzynie w trakcie
„Centralnych Targów Rolniczych 2017” - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi
Zarządu W-MIR za udział w inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w dniu 29.09.17 na
wydziale Biologii i Biotechnologii UWM.
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 Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu –






















Wiceprezesowi W-MIR za udział w podsumowaniu XXII edycji konkursu "Czysta i piękna zagrodaestetyczna wieś" w dniu 4.10.2017 roku.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Olsztynie - Zaproszenie na posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Rynku Pracy w Olsztynie w dniu 12.10.2017 roku .- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie - Zaproszenie do
udziału w Targach Edukacji i Pracy pt. „Przełam bariery dla Kariery" w dniu 17.10.2017 roku w
Biskupcu. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem, uczestniczył Pan Jan Heichel Prezes W-MIR.
Krajowe Stowarzyszenie Ruch Spółdzielców - zaproszenie na Galę Spółdzielców 2017 r. dn.
18.10.2017 w Lublinie.- Zarząd zapoznał się z zaproszeniem. Nikogo nie oddelegowano
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu
W-MIR za udział w konferencji pn. „Turystyka na zdrowie, czyli rekreacja, energia i witalność
prosto z warmińsko-mazurskiej wsi" w dniu 19.10.2017 roku w Olsztynie.
KRUS w Warszawie - Zaproszenie na konferencję 19.10.2017 r. pn. "Choroby zawodowe rolników
związane z czynnikami biologicznymi" w siedzibie MRiRW. - Zarząd zapoznał się z zaproszeniem.
W-MODR - Zaproszenie na konferencję "Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i
bezpieczeństwa żywności" w dniu 20.10.2017 r. w Folwarku Łękuk. - Zarząd podjął uchwałę o
oddelegowaniu Pana Mirosława Borowskiego- Delegata W-MIR do KRIR.
W-MODR- zaproszenie na posiedzenie komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych w roku 2017, które odbędzie się 24.10.2017 r. o godz. 12.00. - Zarząd zapoznał
się z zaproszeniem, w posiedzeniu komisji będzie uczestniczył Pan Romuald Tański- Wiceprezes
W-MIR.
Zarząd zapoznał się podziękowaniami otrzymanymi od gmin za pomoc w organizacji dożynek
gminnych w roku 2017 r.
Pani Elżbieta Nalewajko - księgowa biura W-MIR przedstawiła wykonanie budżetu za 3 kwartały
2017 r. Dochody izby do końca września 2017 r. wyniosły 1 504 293,33 zł co stanowi 62,16 %
planu, w tym dochody z 2 % odpisu z podatku rolnego to 1 265 069, 70 zł, dochody z innych źródeł
wyniosły 196 766, 45 zł. Koszty związane z bieżącą działalnością statutowa W-MIR wyniosły
1 513 335, 19 zł co stanowi 61, 16 % wykonania planu finansowego na rok 2017, w tym na
organizację Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych wyniosły 138 175, 14 zł, w
tym otrzymano zwrot w kwocie 19829, 70 zł.
Podjęto uchwałę w sprawie zakupu laptopa do biura W-MIR w kwocie do 3000 zł brutto.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR
za udział w dniu 19.10.2017 r. w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie organizacji
Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi
Zarządu W-MIR za udział w dniu 10.10.2017 r. w spotkaniu w W-MODR podsumowującym
organizację Warmińsko-Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Podjęto uchwałę w sprawie zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu, Pani Zofii
Stankiewicz i Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu za udział w konferencji „Kierunek- Rozwój „
w dniach 12-13 października w Olsztynie.
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Na posiedzeniu podjęto uchwały w sprawie:
 zwrotu kosztów podróży członkiniom Rad Powiatowych W-MIR zaproszonym na posiedzenie Komisji
ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej.
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim oraz wynajmu transpor
tu zbiorowego
 rozdysponowania środków rady Powiatowej W-MIR w powiecie piskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie lidzbarskim
 rozdysponowania środków Rady Powiatowej W-MIR w powiecie bartoszyckim
 organizacji wyjazdu na konferencję „ Bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz działania izb rolniczych,
związków zawodowych i społeczno- zawodowych organizacji rolniczych” w dniu 20.11.2017 r. w War
szawie.
 pokrycia kosztów organizacji wyjazdu na Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy
 pokrycia kosztów organizacji wyjazdu Dożynkach Prezydenckich do Spały

pokrycia kosztów druku kondolencji oraz zakupu wiązanki okolicznościowej
 pokrycia kosztów organizacji posiedzenia Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych W-MIR w
dniu 21.09.2017 r. - w kwocie 425 zł, w tym wpłaty uczestników 272 zł i 153 koszt Izby.
 pokrycia kosztów organizacji Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich w kwocie 19071,28 zł
brutto, w tym transport 18317,52 zł brutto.

pokrycia kosztów remontu biura W-MIR w Olsztynie - 47500 zł brutto
 pokrycia kosztów remontu OT biura W-MIR w Olecku- 3500 zł brutto.

zwrotu kosztów podróży dla osób oddelegowanych do prac w komisjach powoływanych przez KOWR
do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości
 przyznania nagród za najlepsze wyniki w nauce uczniom szkół rolniczych w Dobrocinie i Karolewie

zmiany uchwały nr 113/2015 w sprawie uczestnictwa przedstawicieli W-MIR w oględzinach, szaco
waniu szkód oraz ustaleniu wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną w uprawach i płodach
przez dziki, łosie , jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań

współorganizacji konferencji „Straty i szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta w gospodarce rolnej,
leśnej i rybackiej" w dniu 24.11.2017 roku , oddelegowano Pana Jana Heichela - Prezesa W-MIR w
skład komitetu honorowego oraz o oddelegowaniu Przewodniczących Rad Powiatowych na konferen
cję. Na współorganizację konferencji przeznaczono kwotę 1000 zł.

oddelegowania Pana Kazimierza Wróblewskiego -Przewodniczącego Rady Powiatowej W_MIR w po
wiecie kętrzyńskim na VI Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Ras Zimnokrwistych w
dniu 21.10.2017 roku w Kętrzynie.
 oddelegowania Zarządu W-MIR oraz Dyrektora Biura W-MIR na konferencję „Reforma Wspólnej Po
lityki Rolnej po 2020 roku" w dniu 23.10.2017 r. godz. 10:00 w Łomży.

oddelegowania Pani Zofii Stankiewicz- Członka Zarządu W-MIR na konferencję pn. "Dostęp do
świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce na obszarach miejskich i wiejskich" w dniu 23.10.2017 roku w
MRiRW

oddelegowania Pana Romualda Tańskiego - Wiceprezesa W-MIR na XXXI Sesję Sejmiku Wojewódz
twa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24.10.2017 r. w Olsztynie.

zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział
w inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 w dniu 29.09.17 na wydziale Biologii i Biotechnologii
UWM.

zwrotu kosztów podróży Panu Romualdowi Tańskiemu – Wiceprezesowi W-MIR za udział w podsumo
waniu XXII edycji konkursu "Czysta i piękna zagroda-estetyczna wieś" w dniu 4.10.2017 roku.

zwrotu kosztów podróży Pani Zofii Stankiewicz - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w konferencji
pn. „Turystyka na zdrowie, czyli rekreacja, energia i witalność prosto z warmińsko-mazurskiej wsi" w
dniu 19.10.2017 roku w Olsztynie.

oddelegowania Pana Mirosława Borowskiego- Delegata W-MIR do KRIR na konferencję "Ochrona
środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności" w dniu 20.10.2017 r. w Folwarku Łękuk
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zakupu laptopa do biura W-MIR w kwocie do 3000 zł brutto.
zwrotu kosztów podróży Panu Janowi Heichelowi- Prezesowi W-MIR za udział w dniu 19.10.2017 r. w
spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie organizacji Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwie
rząt Hodowlanych.
zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu - Członkowi Zarządu W-MIR za udział w dniu
10.10.2017 r. w spotkaniu w W-MODR podsumowującym organizację Warmińsko-Mazurskiego Forum
Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
zwrotu kosztów podróży Panu Markowi Kuźniewskiemu, Pani Zofii Stankiewicz i Panu Krzysztofowi
Wiśniewskiemu za udział w konferencji „Kierunek- Rozwój” w dniach 12-13 października w Olsztynie.

Jan Heichel
Prezes Warmińsko-Mazurskiej
Izby Rolniczej
Protokołowała:
 Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka
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