PROTOKÓŁ NR 18/16
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 17 października 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Kazimierza Ciorgi w godzinach od 1530
do 1630.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii
Pan Grzegorz Kurkowski, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący powitał zebranych, następnie zaproponował poniższy porządek
posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat realizowanych zadań oraz
stanu sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu Otwockiego.
5. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższa zmiana godziny posiedzenia
Komisji została zaproponowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, który z powodów
obowiązków służbowych spóźni się na posiedzenie Komisji.
Ww. porządek posiedzenia został przyjęty.
Głosowanie: „za” - 3 osoby.
Ad. 2
• Protokół Nr 16/16 został przyjęty.
Głosowanie: „za” 3 osoby.
• Protokół Nr 17/16 został przyjęty.
Głosowanie: „za” 3 osoby.
Ad. 3
1. Przewodniczący Przedstawił pismo z dnia 14 września 2016 r., w sprawie
przyznania kwoty 6 000 zł, jako dofinansowanie organizacji powiatowych
zawodów sportowo-pożarniczych celem zabezpieczenia w projekcie budżetu
Powiatu Otwockiego na 2017 r. (znak sprawy: SRP.0005.12.2016).
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma.
2. Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 346 z projektu protokołu Nr 99/16
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 21 września 2016 r., dot. pisma
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z dnia 14.07.2016 r. Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego
w Warszawie o wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających
z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola.
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.
Ad. 4
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku Pan Grzegorz Kurkowski przedstawił
informacje na temat realizowanych zadań oraz stanu sanitarno-weterynaryjnego na terenie
powiatu otwockiego. Oznajmił, że ważnym elementem działalności i realizacji zadań
ustawowych jest prowadzony nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
Inspekcja Weterynaryjna kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, sprawdzając
przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw
utrzymujących świnie, cielęta i kury nieśne.
W zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w transporcie,
prowadzone są rejestry przewoźników oraz środków transportu zatwierdzonych do
długotrwałego transportu, a także są przeprowadzane kontrole załadunku oraz rozładunku
zwierząt podczas transportu drogowego, w miejscach docelowych, w punktach skupu,
miejscach wysyłki, punktach kontroli i punktach przeładunku. Kontrole muszą obejmować
odpowiednią liczbę zwierząt transportowanych każdego roku. Inspekcja Weterynaryjna
również odgrywa podstawową rolę w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia
zwierzęcego. Pozyskiwanie, chów, wytwarzanie, oczyszczanie, ubój, rozbiór, przetwarzanie,
pakowanie, przepakowywanie, przechowywanie lub transport to czynności składowe
„produkcji”, nad którymi ma nadzór Inspekcja Weterynaryjna. Kontrole są konieczne, w celu
sprawdzenia, że podmioty działające na rynku spożywczym stosują się do przepisów
w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności.
Kontrola weterynaryjna w handlu polega na kontroli zwierząt i produktów pochodzenia
zwierzęcego. Wykonywana jest w ramach nadzoru nad obrotem nimi pomiędzy
poszczególnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej - czyli w ramach wspólnego
rynku. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu zwierząt
i produktów pochodzenia zwierzęcego, rynek wewnętrzny obejmuje obszar wszystkich
państw członkowskich bez granic wewnętrznych.
W wyniku tak przeprowadzonej kontroli państwo członkowskie musi jednak zagwarantować,
iż przesyłki zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego:
1) spełniają wszystkie szczegółowe normy i standardy weterynaryjne określone
w przepisach o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
w przepisach o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich lub przepisach
o bezpieczeństwie zdrowotnym produktów pochodzenia zwierzęcego;
2) są oznakowane lub etykietowane oraz zaopatrzone w świadectwo zdrowia lub inny
wymagany dokument, który towarzyszy im aż do ostatecznego odbiorcy wskazanego
w tym dokumencie;
3) pochodzą od podmiotów, które podlegają regularnym kontrolom weterynaryjnym;
4) nie pochodzą od podmiotów, ani z terenów lub regionów, które są przedmiotem
restrykcji
administracyjnych
lub
środków
ochronnych
wprowadzonych
z powodu podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej
obowiązkowi zwalczania;
5) będą transportowane w odpowiednich środkach transportu, których stan jest zgodny
z zasadami określonymi w prawie unijnym.
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W trakcie powstałej dyskusji radni zadawali pytania, na które odpowiadał Powiatowy
Lekarz Weterynarii.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) wyciąg Nr 346 z projektu protokołu Nr 99/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku z dnia 21 września 2016 r.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Kazimierz Ciorga
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