PROTOKÓŁ Nr 31/18
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 6 lutego 2018 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego Kazimierza Ciorgi,
w godzinach od 1600 do 1720.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Kierownik Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Otwocku Barbara Koć, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował poniższy
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat stanu sanitarnoweterynaryjnego na terenie Powiatu Otwockiego w 2017 i 2018 r.
3. Informacja pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o składaniu
e-WnioskówPlus.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwał na XXXII sesje Rady Powiatu.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji w związku z otrzymaną informacją, że Powiatowy Lekarz
Weterynarii Grzegorz Kurkowski nie będzie mógł uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu
Komisji zaproponował zmianę porządku obrad. Dodał, że pkt dot. informacji Powiatowego
Lekarza Weterynarii na temat stanu sanitarno-weterynaryjnego na terenie Powiatu
Otwockiego w 2017 i 2018 r. zostanie zrealizowany na najbliższym posiedzeniu Komisji.
Porządek obrad po zamianach przedstawia się następująco:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o składaniu
e-WnioskówPlus.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwał na XXXII sesje Rady Powiatu.
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 3 członków Komisji.
Ad. 2
Przedstawicielka Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Barbara Koć –
Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Otwocku poinformowała
o nowych zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2018 r. w tym
o obowiązku złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji
e-WniosekPlus. Opisała sposób składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa poprzez ww. aplikację dostępną na stronie internetowej Agencji.
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Zapoznała zebranych z zasadami złożenia oświadczenia potwierdzającego brak zmian zamiast
składania wniosku w wersji elektronicznej. Poinformowała również o możliwości
wypełnienia wniosków przez internet u doradców MODR Warszawa. Na zakończenie
zaprosiła na szkolenie nt. zasad składania wniosków na dopłaty bezpośrednie
w 2018 r. organizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Otwocku, które
będą odbywały się na terenie powiatu otwockiego.
W wyniku dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska wnioskuje do Zarządu Powiatu
o zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Otwockiego oraz w Gazecie
Samorządowej Powiatu Otwockiego AS PIK harmonogramu nieodpłatnej działalności
szkoleniowej i doradczej dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich
organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w sprawie przyznania
płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW na 2018 rok, za
pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus.

Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji Przedstawił projekt uchwały nr 7 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną
przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością
edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego
w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych;
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska w obecności 3 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 4
Protokół Nr 30/17 z ubiegłego posiedzenia Komisji w dniu 29 grudnia 2017 r. został
przyjęty jednomyślnie w obecności 3 członków Komisji.
Ad. 5
Członkowie Komisji nie zgłosili spraw bieżących.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Kazimierz Ciorga

