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PROTOKÓŁ Nr 28/17 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

w dniu 26 października 2017 r.  
 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych przy ul. Sułkowskiego 11, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji 

radnego Kazimierza Ciorgi, w godzinach od 15
00 

do 17
00

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Mazowieckiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast oraz p.o. Kierownika ds. Mazowieckiego  

i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego Katarzyna Grajda zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy 

porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad.  

2. Zapoznanie się z zadaniami i ich realizacją Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych oraz współpracą z nim w odniesieniu do przeprowadzanych 

konkursów. 

3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radni nie zgłosili uwag do powyższego porządku obrad. 

 

Ad. 2 
Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast na 

podstawie prezentacji multimedialnej o Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych 

przedstawił informacje dotyczące: 

• położenia parków krajobrazowych wchodzących w skład MZPK,  

• zadań ustawowych służb parków oraz dyrektora, 

• działalności parków, 

• regionalnego programu operacyjnego, 

• współpracy z sąsiadami, 

• akcji „Czyste Lasy na Mazowszu”, 

• zadań realizowanych dzięki dofinansowaniu WFOŚIGW, 

• czynnej ochronny: nietoperzy oraz płazów, 

• prowadzenia i utrzymania ośrodka rehabilitacji ptaków, 

• edukacji ekologicznej, 

• konkursów: „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmik” oraz „Mazowieckim borem, 

lasem”, 

• akcji sprzątania świata, 

• promocji. 

Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.  

  

 Przewodniczący Komisji zapytał o zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży 

Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych? 

Dyrektor MZPK odpowiedział, że zainteresowane wśród dzieci ze szkół 
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podstawowych jest bardzo duże, natomiast zainteresowanie wśród młodzieży znacznie spada. 

Spowodowane jest to tym, że konkursy organizowane przez Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych posiadają rangę powiatową i nie są punktowane jak konkursy wojewódzkie. 

A dla starszych dzieci dodatkowe punkty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji do szkół 

średnich, mają duże znaczenie.  

 

Ad. 3 
Protokół Nr 27/17 z ubiegłego posiedzenia Komisji w dniu 14 września br. został 

przyjęty jednomyślnie w obecności 3 członków Komisji. 

 

Ad. 4 
 Radni nie zgłosili uwag.  

 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Kazimierz Ciorga 

  


