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BRZ.0012.5.2.2020
Protokół Nr 9/2020

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 23 września 2020r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Radomir Piorun, stwierdził, iż jest wymagane quorum. Poza tym w

posiedzeniu uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole Radosław Namyślak. Lista

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

ej 1. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2019 rok.

2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na
terenie powiatu kolskiego za 2019 rok.

3. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Radomir Piorun poinformował, że Kierownik Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatura w Koninie Pan Andrzej Sparażyński zgłaszał, że nie

będzie obecny na posiedzeniu Komisji, w związku z tym nie ma kto omówić tego punktu.

Ad 2. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2018 rok

Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak przedstawił informację. W okresie

sprawozdawczym przeprowadzono 218 kontroli warunków higieniczno - sanitarnych oraz 15

kontroli dobrostanu zwierząt w rzeźni, 84 kontrole środków transportu do przewozu produktów

pochodzenia zwierzęcego, 89 kontroli środków transportu do przewozu zwierząt na miejscu oraz 34

kontrole miejsc pozyskiwania mleka. W omawianym okresie do badań w kierunku BSE, która jest

chorobą włączoną do wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania i

zwalczania pobrano 196 próbki od bydła poddanego ubojowi w ubojniach, znajdujących się na

terenie powiatu kolskiego. W próbkach tych nie stwierdzono wyniku dodatniego.

Profilaktyka chorób zakaźnych prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 11 marca 2004r. o

ochronie zdrowia zwierząt. W 2019r. przeprowadzono 8202 badań diagnostycznych W 375

gospodarstwach w kierunku gruźlicy bydła, 3269 badań serologicznych w 281 gospodarstwach w

kierunku EBB, 3268 badań serologicznych w 281 gospodarstwach w kierunku brucelozy bydła,

2192 badań diagnostycznych w kierunku choroby Aujeszkyego, zaszczepiono 13983 psów



przeciwko wściekliźnie. Wystawiono 274 mandatów karnych Przeprowadzono szkolenia dla

rolników utrzymujących trzodę chlewną oraz rozpowszechniono ulotki Głównego lekarza

Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej dot. afrykańskiego pomoru świń.

Komisja pozytywnie ocenia pracę Inspektoratu. Informacja stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli

obiektów na terenie powiatu kolskiego za 2019 rok.

Nie omawiano tego punktu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

o Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.00.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewodniczący
Komisji O h ony Środowiska,

Rolnic Leśnictwa
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