PROTOKÓŁ NR 4/11
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
w dniu 7 marca 2010 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Lucyny Komorowskiej
w godzinach 1630 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi
listami obecności.
Przewodnicząca powitała zebranych, stwierdziła kworum, następnie przedstawiła
porządek obrad.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie realizacji zadań z zakresu weterynarii na terenie Powiatu Otwockiego
(informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii).
2. Omówienie działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie
Powiatu Otwockiego (informacja Kierownika Biura Powiatowego ARiMR).
3. Sprawy róŜne.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Otwocku Pan Grzegorz Kurkowski omówił
zadania z zakresu weterynarii na terenie Powiatu Otwockiego.
Powiatowy Inspektorat zapewnia wykonywanie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
zadań wynikających z ustaw, zajmuje się między innymi:
− zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,
− monitorowaniem substancji szkodliwych lub zabronionych: w wodzie, paszy,
produktach Ŝywnościowych,
− monitorowaniem zakaŜeń zwierząt,
− higieną środków spoŜywczych pochodzenia zwierzęcego,
− monitorowaniem substancji dodawanych do Ŝywności zwierzęcej,
− dobrostanem zwierząt,
− identyfikacją i rejestracją zwierząt,
− kontrolą stanu zdrowia zwierząt.
Przewodnicząca zapytała, czy na terenie powiatu istnieją jakieś zagroŜenia, związane
np. z ptasią grypą.
Pan Grzegorz Kurkowski odpowiedział, Ŝe grypa ptaków w kaŜdej chwili moŜe
pojawić się, poniewaŜ kaczki, gęsi czy dzikie ptaki mogą ją przenieść. Do duŜych ferm
ptasią grypę moŜe przenieść człowiek z własnego podwórka.
Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady zapytał, jaka obecnie jest sytuacja
Schroniska dla zwierząt w Celestynowie?
Pan Grzegorz Kurkowski odpowiedział, Ŝe Schronisko musi spełniać określone
warunki weterynaryjne. Schronisko w Celestynowie jest niedofinansowane, ma złą
organizację, brak nadzoru ze strony Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, które jest
organem załoŜycielskim dla tego Schroniska. Decyzję o wykreśleniu z rejestru Schroniska

w Celestynowie Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął w październiku zeszłego roku. Zrobił
to ze względu na fatalne warunki, w jakich Ŝyły czworonogi. Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami, do którego naleŜy Celestynów, odwołało się od tej decyzji, ale została ona
podtrzymana przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Schronisko nadal utrzymuje te
zwierzęta, nie moŜe jednak przyjmować nowych zwierząt, a te, które juŜ są, powinny jak
najszybciej trafić do adopcji.
Na koniec stycznia w Schronisku było 550 psów, na koniec lutego 505, jutro do adopcji do
Nieniec zostaje wywiezionych 45 psów. W Schronisku pozostanie około 450 psów.
Schronisko, po wyremontowaniu pomieści tylko 250 psów. Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami powinno zdecydować się na modernizację tego Schroniska, bo warunki są
okropne.
NajbliŜsze Schronisko, które przyjmuje psy to Schronisko „Na Paluchu” lub w Długiej
Kościelnej pod Halinowem.
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt to zadanie gminy, gminy jednak tego zadania nie
monitorują. Powiatowy Lekarz Weterynarii nie jest organem kontrolnym, jeśli chodzi o to
zadanie. Kontrola tego zadania naleŜy do Wojewody.
Pan Franciszek Walczyński zapytał, czy sprzedawane na bazarze w Otwocku
kupować mięso jest kontrolowane, czy ubój odbywa się w odpowiednich warunkach
i spoŜywać czy moŜna je bezpiecznie spoŜywać?
Pan Grzegorz Kurkowski odpowiedział, Ŝe na bazarze w Otwocku odbywa się
sprzedaŜ detaliczna, a sprzedaŜy detalicznej Inspekcja Weterynaryjna nie nadzoruje. Mięso
które tam trafia powinno pochodzić z zakładu, gdzie było ubite i rozebrane.
Przewodnicząca zapytała, o ilość osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej
oraz o kary w przypadku uchybień?
Pan Grzegorz Kurkowski poinformował, Ŝe zatrudnionych jest 13 osób (12 etatów),
w tym 7 pracowników merytorycznych.
Kary normuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie kar administracyjnych
w wysokości od 500 zł do 60.000 zł. mandaty natomiast są nakładane za drobne
wykroczenia.
Ad. 2
Pan Mariusz Szostak Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Otwocku omówił działania ARiMR (materiały w załączeniu).
W biurze pracuje 12 osób. Biuro działa w ogólnokrajowym zintegrowanym systemie
zarządzania i kontroli, do którego wprowadza się róŜne dane, które są na bieŜąco
aktualizowane. O dopłaty wnioskuje ok. 3.500 rolników. Zarejestrowani są równieŜ
beneficjenci ubiegający się o róŜne programy. W systemie równieŜ zarejestrowany jest dział
związany ze zwierzętami. Kolczykowaniem objęte są cztery podstawowe gatunki tj. bydło,
kozy, owce i świnie. Koniom paszport wydaje Polski Związek Hodowców Koni.
Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe generalnie prawo polskie
zabrania hodowli zwierząt dziko Ŝyjących. Na terenie Celestynowa były do niedawna dwie
hodowle dzików, to były raczej krzyŜówki świń z dzikami. Jak ARiMR oraz Inspekcja
Weterynaryjna podchodzi do takiej hodowli?
Pan Mariusz Szostak odpowiedział, Ŝe dzików ARiMR nie rejestruje. Poinformował,
Ŝe wnioski o dopłaty bezpośrednie rolnicy w tym roku będą składali juŜ po raz dziewiąty.
Nie ma ograniczeń wieku przy ubieganiu się o dopłaty. W przypadku naruszenia procedury
rolnik musi zwrócić środki, które otrzymał. Biuro przyjmowało równieŜ wnioski
z gminy Karczew i Sobienie-Jeziory o przywrócenie potencjału produkcji rolnej, bo tam
wystąpiły podtopienia powodziowe.
Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady zapytał, czy Agencja realizuje
programy tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich, ale poza rolnictwem, gdzie
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beneficjentami nie muszą być rolnicy?
Pan Mariusz Szostak odpowiedział, Ŝe jest to tworzenie mikroprzedsiębiorstw
w róŜnych branŜach (refundacja 100 tys. zł).
Ad. 3
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 4 kwietnia 2010 r. (poniedziałek) o godz.
15 w Nadleśnictwie Celestynów.
Tematem posiedzenia będzie:
 omówienie realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej na terenie Powiatu
Otwockiego (Nadleśnictwo Celestynów).
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Ad. 4
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodnicząca Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Lucyna Komorowska
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