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Protokół Nr 22/2016  
posiedzenia Komisji 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w dniu 13.10.2016 r.  
 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek  stwierdzając quorum otworzył  
22 posiedzenie  Komisji  Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej   Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  Następnie powitał 
członków komisji oraz zaproszonych gości. Załącznik nr 1,2  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco:  

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Sejmiku w tym: 

 projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy 
Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
w Olsztynie. 

4.Informacja na temat aktualnego stanu rolnictwa w Województwie  
Warmińsko-Mazurskim. 
5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

6. Przyjęcie protokołu Nr 20/2016 z 21.09.2016 r. i Nr 21/2016 z 27.09.2016 r. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, porządek obrad został zatwierdzony 
jednogłośnie. 
 
3. Zaopiniowanie materiałów na XXI Sesję Sejmiku. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
w Olsztynie. 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek przedstawił ww. projekt uchwały. Następnie 
zaproponował do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Warmińsko-
Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Radnego Pana Edwarda 
Adamczyka. Innych kandydatur nie zgłoszono.  W związku z powyższym zarządził 
głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem ww. kandydatury radni głosowali jednogłośnie.  
Załącznik Nr 3 
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4. Informacja na temat aktualnego stanu rolnictwa w Województwie  
Warmińsko-Mazurskim. 

Pan Jan Heichel Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  
w Olsztynie poinformował, iż wykryto w trzech województwach: lubelskim, podlaskim  
i mazowieckim afrykański pomór świń. Pan Heichel powiedział między innymi, iż wykup 
świń ze stref zagrożonych i przerobienie ich na konserwy zakłada uchwalona przez Sejm 
specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń (ASF). Dodał, że czekają nas długie lata walki z ASF. Ustawa ta pozwala w trybie 
bezprzetargowym zakupić mięso zdrowych świń ze stref objętych zapowietrzeniem. Zwrócił 
uwagę, iż zgodnie ze specustawą zostanie skupionych i przerobionych na konserwy  
100 tysięcy sztuk świń. Dodał, że w tych strefach jest już w sumie pół miliona sztuk trzody 
chlewnej. Pan Heichel dodał również, że w związku z nowymi ogniskami ASF zostaną 
przywrócone świadectwa weterynaryjne dla świń oraz mandaty dla przewożących nielegalnie 
dziki. Dodał,  że w Województwie Warmińsko-Mazurskim na dzień dzisiejszy nie ma takiego 
zagrożenia 

Kolejno Pan Heichel odniósł się do sprawy dotyczącej łowiectwa i szkód łowieckich. 
Powiedział, że obecnie opracowywane są nowe plany na lata 2016  
i 2017, w związku z tym prowadzą rozmowy w nadleśnictwach, by maksymalnie zredukować 
zwierzynę łowną. Nadmienił, że zależy im, by myśliwi zwiększyli plany odstrzału zwierzyny 
łownej - głównie dzika, sarny i jelenia, bo dane liczbowe wskazują, iż w ciągu ostatnich 12 lat 
pogłowie tej zwierzyny wzrosło 2,5-krotnie. Dodał, że rosnąca populacja zagraża uprawom 
leśnym i rolnym, dlatego ważne jest, aby osiągnąć równowagę i wrócić do stanu z roku 2002. 
W ten sposób ograniczą nie tylko szkody łowieckie, ale także, w przypadku dzików, 
spowolnią lub nawet zatrzymają przesuwanie się na zachód afrykańskiego pomoru świń. 
Obecnie Ministerstwo Rolnictwa podjęło decyzję o odstrzałach dzika na ścianie wschodniej.  
W naszym regionie odstrzały są prowadzone w kilku gminach powiatów ełckiego 
i oleckiego.  

Następnie Pan Heichel przedstawił sytuację na rynku mleka, zbóż owoców 
i warzyw. Powiedział między innymi, iż w tej chwili agencja przyjmuje wnioski z tytułu 
zmniejszenia produkcji mlecznej. Pomoc unijna wynosi 60 gr. do każdego zredukowanego 
litra mleka. Celem jest zmniejszenie nadwyżek mleka w całej UE.   

Kolejno omówił sytuację na rynku zboża, powiedział między innymi, iż sytuacja jest 
kiepska ponieważ 1/3 zbóż  wymarzła, a rok był bardzo mokry i wartość plonu jest zła.  
Dodał, że problemem jest zboże płynące z Ukrainy, bo nikt nie wie ile tego zboża może 
wpłynąć do naszego kraju. Następnie odniósł się do produkcji trzody chlewnej i  przedstawił 
system pożyczek i kredytów dla rolników.  

 
Pan Jarosław Sarnowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Rolnictwa powiedział między innymi, że rynek zbożowy w tym roku został bardzo mocno 
zachwiany ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym i letnim. 
Zwrócił uwagę, iż na terenach szczególnie przygranicznych i na terenie  Żuław bardzo duża 
liczba zbóż nie została zebrana z uwagi na złe warunki terenowe i atmosferyczne. Taka 
sytuacja skutkuje tym, że ceny zbóż na rynku w Polsce będą wysokie. Następnie Dyrektor 
poinformował między innymi, iż wspólnie z Panią Sylwią Jaskulską Wicemarszałek 
Województwa uczestniczyli w posiedzeniu Polsko-Rosyjskiej Komisji ds. Rolnictwa, która 
działa od wielu lat. Dodał, że kiedyś były to kontakty dosyć ważne, bardziej handlowe, a teraz  
z uwagi na embargo między Polską, a Rosją ta współpraca uległa zmianie  
i  współpraca w branży rolno-spożywczej jest inna niż dotychczas. Jeśli chodzi  
o wymianę towarów to  tego nie ma, mimo że Rosjanie są do tego przygotowani  
a w szczególności Obwód Kaliningradzki, który zna nasze województwo, naszych 
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przedsiębiorców i od których wielokrotnie kupował nasze produkty. Dodał również, 
że Rosjanie wokół naszej granicy budują duże fermy różnych zakładów. Zaznaczył,  
że Rosjanie starają się działać w Obwodzie Kaliningradzkim i może to spowodować,  
że zrezygnują z kupna naszej żywności.  Ostatnio powstały obory, które będą zabezpieczać 
ich własny rynek mleczarski. Powstają dosyć duże plantacje sadów, kwiatów i szklarnie,  to  
z czego my kiedyś byliśmy słynni.  Zdaniem Dyrektora za jakiś czas będą niezależni jeżeli 
chodzi o produkty spożywcze. Kolejno Pan dyrektor poinformował, iż 5 października br. było 
podpisane porozumienie o współpracy tych dwóch regionów gdzie poruszony został między 
innymi temat dotyczący melioracji tzn.  udrożnienia rzek po stronie Kaliningradzkiej.  
Po przeprowadzonych rozmowach strona rosyjska zobowiązała się, że podejmie działania  
w udrożnianiu swoich rzek, bo nasze już zostały udrożnione.  

 
Radny p. Ryszard Kawczyński odniósł się do deklaracji złożonej przez Wojewodę 

Warmińsko-Mazurskiego na dożynkach, który powiedział, że rolnicy którzy ponieśli szkody 
w uprawach otrzymają pomoc. Zapytał, czy to działanie jest realizowane? 

 
Pan Jan Heichel odpowiedział, że w ubiegłym roku jeśli chodzi o suszę prawie  

6 tysięcy producentów w skali naszego województwa dostało odszkodowania.  Jeżeli  chodzi 
o szacowanie szkód po nawalnych deszczach, to z odszkodowania  
z naszego województwa skorzystało około  300 osób. Od 15.10 br. planują wypłacić 70% 
płatności obszarowych do 1 grudnia br. 

 
Radny p. Ryszard Kawczyński zasugerował, żeby wystąpić z apelem przynajmniej 

do wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie w sprawie ograniczenia populacji dzika  
w Województwie Warmińsko-Mazurskim, aby ograniczyć  rozprzestrzenianie się wirusa 
afrykańskiego pomoru świń. 

Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek podkreślił, iż w związku z szybkim 
rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w kraju i w sąsiednich krajach powinno podjąć się 
działanie mające na celu zwalczanie i minimalizowanie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania 
się choroby. Powiedział między innymi, iż należałoby dokonać zmian w ustawie Prawo 
łowieckie tak, aby redukcją liczebności populacji dzików  
w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się 
afrykańskiego pomoru świń  na terenie kraju zajęła się służba leśna, która dokonywałaby 
odstrzału redukcyjnego dzików doprowadzając liczebność osobników do zakładanego 
poziomu. Pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe mają 
odpowiednie wykształcenie łowieckie i na co dzień zawodowo zajmują się gospodarką 
łowiecką. Ponadto Lasy Państwowe organizacyjnie mogłyby poradzić sobie z tak ogromnym 
przedsięwzięciem jakim jest doprowadzenie stanów dzików do poziomów minimalizujących 
zagrożenie rozprzestrzeniania się choroby na kolejne tereny.  

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, iż jest zarządzona przez Ministra 
Rolnictwa inwentaryzacja wszystkich populacji, a głównie dzika, która odbędzie się 20-21 
października br. i ma zostać przeprowadzona przez nadleśnictwa. Po policzeniu dzików 
będzie wiadomo, czy populacja dzika zwiększyła się, czy zmniejszyła i wówczas będzie 
można na ten temat rozmawiać . 

W tym momencie Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek przekazał prowadzenie obrad 
Wiceprzewodniczącemu Komisji p. Pawłowi Szliwińskiemu. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński odniósł się do mechanizmu  
UE dotyczącego wycofywania krów z produkcji mleczarskiej i 60 gr.  
z wycofania każdego kilograma mleka. Zapytał jakie jest stanowisko Izby Rolniczej  
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w tym kierunku, czy są jakieś rekomendacje w stosunku do gospodarstw rolnych, czy mają 
korzystać z tego, czy też nie? Następnie poruszył sprawę umowy handlowej  
z Kanadą zapytał, czy w związku z tym są jakieś zagrożenie szczególnie dla rolników 
i rolnictwa?  

Pan Jan Heichel powiedział, że  jeśli chodzi o mechanizm wycofywania,  
to mają nową pulę pieniędzy tj. ok. 22 mln euro, ale z tego mechanizmu według Agencji 
niewielu rolników skorzysta i ta pula pieniędzy w pierwszym rozdaniu nie będzie 
wykorzystana. Natomiast z tego mechanizmu będą korzystać głównie gospodarstwa, które 
miały zostać zlikwidowane. Jeśli chodzi o sytuację w produkcji mleczarskiej 
to w dalszym ciągu skup mleka wzrasta. Dodał, że planowane są dwie inwestycje  
w Mrągowie i w Mlekovicie, chodzi m.in.  o proszkownie, których finansowanie jest 
zapewnione. Pan Heichel powiedział między innymi, że jeśli chodzi o  mleko, to  nie ma 
obaw, ceny się zmieniają i widoczna jest tendencja wzrostowa. Ten rok dla mleczarzy jest 
bardzo dobry pod względem zbiorów pasz. Rolnicy odbudowali  zapasy.  Jeśli chodzi  
o CETĘ, stanowisko rolników i Krajowych Izb Rolniczych jest negatywne i przedstawili je 
Ministrowi Rolnictwa. Natomiast w Sejmie przeszedł ten mechanizm, który polega na tym,  
że zostały wyłączone produkty drażliwe takie jak drób, mięso kurze, mięso indycze.  

Radna p. p. Teresa Nowakowska i Jadwiga Król poparły wypowiedz przedmówcy, 
iż należy wystąpić z apelem do Ministra ws. ograniczenia populacji dzika w województwie 
warmińsko-mazurskim w celu  ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego 
pomoru świń. 

Szef Kancelarii Sejmiku p. Wiktor Leyk powiedział między innymi, iż  może 
można by stworzyć specustawę w sytuacjach sanitarnych, w konieczności wybicia zwierząt i 
wówczas powierzenie wykonania takiego zdarzenia lasom państwowym. Zdaniem dyrektora 
należy sformułować taki rodzaj zapisu, że jeżeli populacja jakiegoś gatunku wzrasta o 100 
procent do tego wzorcowego, to wtedy wkracza specustawa, a lasy państwowe powinny to 
wykonać w określonym terminie. Szef Kancelarii Wiktor Leyk dodał, iż może w tej ustawie 
można zrobić taki zapis i określić, że to jest działanie interwencyjne państwa. 

Pan Jan Heichel powiedział, iż interwencja w specustawie jest zapisana  
w stosunku do kół łowieckich, bo powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nakazać 
odstrzał, ale on może skutkować dalej niewykonaniem.  

Pan Bogdan Meina dodał, iż są zgody na odstrzał bobrów, kormoranów, wilków  
i niestety one nie są wykonywane, bo nie ma zainteresowania myśliwych, czy innych osób.  

Radny p. Ryszard Kawczyński odniósł się do wyjazdowego posiedzenia komisji   
w Mrągowie do gospodarstwa rybackiego, które się nie odbyło.  W związku  
z powyższym zapytał, czy w naszym województwie jest gospodarka rybacka? 

  Dyrektor p. Jarosław Sarnowski odpowiedział, iż ustawa o rybactwie od wielu lat się nie 
zmienia i są ci sami dzierżawcy jezior. Nadmienił, że były ogłaszane nowe przetargi na nowych 
dzierżawców jezior, a nowi może by coś zmienili.  
W naszym kraju jest dużo instytucji zajmujących się rybactwem, ale nie mają zbyt dużych 
kompetencji, mogą tylko sprawdzać czy zarybiane są akweny.  

Radny p. Ryszard Kawczyński podkreślił, iż wędkarze nie mają, co łowić  
w Krainie Wielkich Jezior.  Zdaniem radnego turystyka jest z tym związana. Podkreślił, że ktoś 
powinien się  tym zająć i podjąć działania dotyczące zarybiania jezior. 
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Pan Jan Heichel powiedział między innymi, iż będąc na konferencji rybackiej, czytał 
materiał w którym była mowa, że w Województwie Warmińsko-Mazurskim łowimy 4 tys. ton ryb,  
a 2 tys. ton zjadają kormorany.  

Dyrektor p. Jarosław Sarnowski powiedział między innymi, że na jednym  
z jezior mazurskich robiono badania i okazało się, że w pierwszej kolejności najwięcej ryb wyłowili 
turyści-rybacy, w drugiej kolejności kormorany, a w trzeciej dopiero dzierżawca, który gospodaruje 
zbiornikiem. W związku z powyższym, aby dane zbiorniki zarybiać dzierżawcy  muszą ponieść duże 
koszty. Pan dyrektor nadmienił, iż z gospodarką rybacką powinno być tak jak w latach 
siedemdziesiątych, kiedy różne zakłady zostały likwidowane, powinny powstać tak jak kiedyś 
powstały lasy państwowe , że działają jako Spółka państwowa w stu procentach, a nie na pół 
sprywatyzowanie zbiorników. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 W sprawach różnych Radna p. Jadwiga Król poinformowała, że złożyła rezygnację  
z pracy w Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej a w zamian przystąpiła do prac w Komisji Współpracy Międzynarodowej. 
Podziękowała za współpracę. 

6. Przyjęcie protokołu Nr 20/2016 z 21.09.2016 r. i Nr 21/2016 z 27.09.2016 r. 

Wobec braku uwag Wiceprzewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem 
protokołów. 

Za przyjęciem protokołów głosowało 4 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

       Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński  podziękował zebranym za udział  
w obradach, następnie zamknął  posiedzenie Komisji w dniu 13.10. 2016 r. 

 

   Przewodniczący Komisji  

         Jan Bobek 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Cyrankowska 


