
 

W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu. 

W spotkaniu wzięli udział: Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, 
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dorota Ewertowska oraz 
Powiatowy Lekarz Weterynarii Elżbieta Misiek. 

W swoim wystąpieniu Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wągrowcu 
Dorota Ewertowska przypomniała dotychczasowe i przedstawiła nowe informacje 
związane z Identyfikacją i Rejestracją Zwierząt, zwracając uwagę na konieczność 
terminowych, poprawnych zgłoszeń dotyczących zwierząt, w związku z wymogami 
wzajemnej zgodności w obszarze IRZ. 
Dorota Ewertowska przestawiła ponadto informacje na temat: 
-  kwot, które z tytułu złożonych wniosków na rok 2012, wpłynęły do rolników z 
powiatu wągrowieckiego; 
-  ilości wniosków złożonych w 2013 roku; 
- naboru nowych wniosków na „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne”, a 
także: 
- zmianach w działaniu „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy 
lasów”. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Elżbieta Misiek omówiła następujące 
zagadnienia: 
-enzootyczna białaczka bydła – 10 kwietnia 2013 r. ukazała się Decyzja wykonawcza 
Komisji UE uznająca powiat Wągrowiec na urzędowo wolny od enzootycznej 
białaczki bydła wraz z całą Wielkopolską. 
-włośnica u świń i dzików na terenie Powiatu Wągrowiec 
-choroba Aujeszkyego u świń – Powiat Wągrowiec przygotowany do uznania za 
urzędowo wolny, na wszystkie stada wydane decyzje uznające je za urzędowo wolne 
od choroby. 
-zgnilec złośliwy pszczół – choroba podlegająca obowiązkowi zwalczania. 
-zagrożenie Afrykańskim pomorem świń – choroba w Białorusi 150 km od granic 
Polski. 
-uboje z konieczności. 

Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc omówił działania Starostwa 
Powiatowego, a także odniósł się do zagadnień szkód i odszkodowań łowieckich 
 oraz spółek wodnych. 
Zaproszeni goście odpowiadali na liczne pytania członków Rady Powiatowej WIR. 

Posiedzenie było również okazją do podziękowań za użyczenie miejsca w 
Starostwie  na działalność Izby Rolniczej, za wiele lat nieodpłatnego użytkowania, 
możliwość korzystania nie tylko z biura, ale również z sal konferencyjnych, za 
wspaniałą współpracę oraz za serdeczność i zrozumienie.   
„Mamy też nieskrywaną nadzieję na dalszą tak owocną współpracę” – powiedział 
Przewodniczący Rady Powiatowej w Wągrowcu, Wiceprezes Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Bogdan Fleming. 
 

Bernadeta Ratajczak 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


