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PROTOKÓŁ NR 35/13 
 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 
w dniu 10 czerwca 2013 r.  

         
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej w godzinach 1600 do 1730.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.  
Pani Przewodnicząca powitała zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad. 

 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat stanu sanitarno-
weterynaryjnego na terenie Powiatu Otwockiego w 2012 roku. 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 
 
Ad. 1 
 Na posiedzenie (mino zaproszenia) nie przybył Powiatowy Lekarz Weterynarii,                    
w związku z tym jego zadania i kompetencje przedstawiła Przewodnicząca Komisji. 
 Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem administracji rządowej, kieruje 
działalnością Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej 
administracji rządowej. Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia               
29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 
744 z późn. zm.). 
Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności: 

1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych; 
2) badanie kontrolne zakażeń zwierząt; 
3) monitorowanie chorób odzwierzęcych; 
4) badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego; 
5) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz 

produktów; 
6) sprawowanie nadzoru nad: 

a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, 
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego, 
c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, 
d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu, 
e) stosowaniem pasz leczniczych, 
f) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, 
g) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz 

przemieszczaniem zwierząt, 
h) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych  w gospodarstwach utrzymujących 

zwierzęta gospodarskie, 
i) utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych; 

7) monitorowaniem substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, 
biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt; 
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8) wymianą informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji; 
9) przyjmowaniem informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz 

paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, a następnie przekazywaniem tych 
informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy                 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r.,                  
Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.); 

10) innymi zadaniami założonymi przepisami prawa. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że tematyka dot. stanu sanitarno-weterynaryjnego na 

terenie Powiatu Otwockiego powinna zostać omówiona przez Lekarza Weterynarii, na 
jednym z kolejnych  posiedzeń Komisji. 

 
Ad. 2 
 Przewodnicząca odczytała pismo S.OŚ.I.604.32.2013.SD z dnia 4 czerwca 2013 r. 
Wydziału Ochrony Środowiska, będące odpowiedzią na wyciąg Nr 14 z protokołu Nr 34/13 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 maja                 
2013 r. dot. składowiska odpadów SATER w Otwocku-Świerku (pismo w załączeniu). 
  
 W związku z licznymi podtopieniami, związanymi z opadami deszczu poruszono 
temat spółek wodnych działających na terenie Powiatu Otwockiego. 

Pani Przewodnicząca zaproponowała zorganizowanie wspólnego posiedzenia 
przewodniczących komisji merytorycznych ds. rolnictwa gmin Powiatu Otwockiego                        
z Komisją RLiOŚ Rady Powiatu w Otwocku, w celu omówienia w szerszym kontekście 
działania spółek wodnych i potrzebę tworzenia nowych. 
 
Ad. 3 
 Protokoły Nr 33/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r. i Nr 34 z 20 maja 2013 r. z posiedzeń 
Komisji zostały przyjęte jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji. 
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 

Załączniki: 
1) lista obecności; 
2) pismo S.OŚ.I.604.32.2013.SD 

z dnia 4.06.2013 r. Wydz. Ochrony 
Środowiska (SATER). 

 
 
 
            Protokółowała:           Przewodnicząca Komisji: 
                                                                                               
        Jolanta Wyszomirska                    Lucyna Komorowska 
 
 
 


