PROTOKÓŁ Nr 32/18
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
w dniu 20 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 1700.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Otwocku Grzegorz Kurkowski, 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
weterynaryjnego na terenie Powiatu Otwockiego w 2017 i 2018 r.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.
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Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 3 członków Komisji.
Ad. 2
Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informację dot. afrykańskiego pomoru
świń (ASF). Wyjaśnił, że jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą
podatne są świnie domowe oraz dziki. Dodał, że ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem
ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze
zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw
utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo
łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną
paszę, wodę oraz wyposażenie. Następnie przedstawił miejsca ogniska ASF na terenie
powiatu otwockiego.
Wydruk materiałów w załączeniu.
Ad. 3
1) Przewodniczący Komisji przedstawił e-mail z dnia 13 lutego 2018 r. dot. ogłoszenia
o naborze do Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.
Komisja zapoznała się z pismem.
2) Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 812 z projektu protokołu Nr 182/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 14 lutego 2018 r. dot.
zamieszczenia na stronie internetowej Powiatu Otwockiego oraz w Gazecie
Samorządowej Powiatu Otwockiego AS PIK harmonogramu bezpłatnych szkoleń
z aplikacji eWniosekPlus.
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.
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Ad. 4
Protokół Nr 31/18 z ubiegłego posiedzenia Komisji w dniu 6 lutego 2018 r. został
przyjęty jednomyślnie w obecności 3 członków Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili spraw bieżących.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Kazimierz Ciorga

