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Br. 0012.5.2021 

Protokół Nr 18/2021 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Powiatu Mławskiego 

odbytego w dniu 21 czerwca 2021 roku 

pod przewodnictwem 

Pana Witolda Okumskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 

 

Punkt 1 

Otwarcie posiedzenia. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Otworzył osiemnaste posiedzenie Komisji i powitał członków Komisji oraz zaproszonych 

gości. 

 

Punkt 2 

Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 członków Komisji, wobec czego obrady  

są prawomocne.  

 

Punkt 3 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 17/2021. 

 

Punkt 4 

Uchwalenie porządku obrad. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Uchwalenie porządku obrad. 

5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie mławskim w 2021 

roku. 

7. Zapytania i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  
 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 

Komisji. 
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Punkt 5 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

 

Pani Ewa Sztuba- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie  

Przedstawiła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Mławskiego za 2020 rok. 

Poinformowała, że  w 2020 r. w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 stanęliśmy 

w obliczu zagrożenia, wobec którego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Mławie musieli odnaleźć w sobie zdolność do adaptacji i sprostać nowym 

oczekiwaniom, które zostały przed nimi postawione.       

    W roku 2020 nie zarejestrowano ognisk zatrucia zbiorowego pokarmowego. W rejestrze 

pałeczek duru brzusznego figuruje nadal 1 osoba, nic notowano nosicieli pałeczek czerwonki i 

salmonelloz. Opracowanie i rejestrację powyższych zachorowań prowadzono na bieżąco. 

Zarejestrowano i opracowano ogółem 42 przypadki pokąsań ludzi przez zwierzęta  

w 4 przypadkach zachodziła potrzeba szczepień przeciw wściekliźnie z powodu niemożności 

obserwacji zwierząt, gdyż sprawcami narażenia były najczęściej bezpańskie psy. Do punktu 

konsultacyjnego szczepień p/wściekliźnie skierowano wszystkie narażone osoby. Podstawą 

podjęcia szczepień osób był kontakt ze zwierzętami nieznanymi, których nie można było 

poddać obserwacji. 

Grypa i zachorowania grypopodobne - zgłaszane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 

wskazywały na spadek zachorowań w naszym regionie. Ogółem zarejestrowano 13679 

zgłoszeń podejrzeń grypopodobnych, do szpitala skierowano 11 osób z objawami ze strony 

układu oddechowego w przedziałach wiekowych: 0-4- 5 osób. 5 - 14- 4 osoby. 15 . 64 - 1 osoba, 

powyżej 65 - 1 osoba (w roku 2019 - 252460 w tym do szpitala skierowanych było 12 osób z 

objawami ze strony układu oddechowego). Zarejestrowano ogółem 3 przypadki zachorowań na 

gruźlicę. 

    W 2020 r. ogólna liczba obiektów funkcjonujących na terenie PSSE w Mławie wynosiła 651, 

a skontrolowano 326 obiektów, w tym 252 oceniono według arkusza oceny stanu sanitarnego, 

24 obiekty oceniono jako niezgodnie, co stanowiło 9,5 %. Przeprowadzono łącznie 549 

kontroli, w tym 266 planowanych i 283 nieplanowanych. W ramach kontroli nieplanowanych 

przeprowadzono kontrole sprawdzające, interwencyjne, tematyczne, graniczne. Harmonogram 

kontroli obiektów zaplanowanych na 2020 r. zrealizowano w 74,93 %. Nie zrealizowano 25,07 

% obiektów (5,97 % stanowiły obiekty zlikwidowane, 19,10 % stanowiły obiekty nie 

skontrolowane ze względu na zaangażowanie pracowników oraz wykonywanie działań 

związanych z COVID-19).  

Zarejestrowano 12 interwencji konsumentów (5 interwencji potwierdziło się, 7 było 

bezzasadnych). Nałożono na właścicieli mandaty karne i wyegzekwowano usuniecie uchybień. 

W porównaniu do 20.19 r. liczba interwencji utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2020 r. 

wystawiono 34 decyzje nakazujące poprawę stanu sanitarno-higienicznego. zatwierdzono 35 

obiektów, nałożono 39 mandatów karnych na kwotę 13.100,00 zł. Do badań laboratoryjnych 

pobrano 155 prób w tym: 152 próby żywnościowe, z czego 1 próbę środków spożywczych 

kwestionowano pod względem mikrobiologicznym oraz 3 próby materiałów i wyrobów do 

kontaktu z żywnością,. 

   Do zakresu działania Higieny Komunalnej należy kontrola przestrzegania przepisów 

określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących: 1. higieny środowiska,  

a zwłaszcza: - wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzeniem monitoringu wody, 

dążenie do osiągnięcia właściwych norm zdrowotnych wody - wody w basenach -wody cieplej 

pod kątem bakterii Legionella 2. utrzymania należytego stanu higienicznego obiektów 

użyteczności publicznej (zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, solariów, hoteli, ustępów 

publicznych, obiektów wczasowoturystycznych. obiektów kulturalnych, domów pomocy 
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społecznej, obiektów służby zdrowia, publicznych środków transportu osobowego, cmentarzy) 

W 2020 r. przeprowadzono - 308 kontroli sanitarnych w tym 51 kontroli związanych COVID - 

kontrole akcyjne.  Skierowano - 52 wystąpienia do różnych podmiotów dotyczących 

przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią SARS-COV- 2.  płatnicze i 19 innych decyzji 

(ekshumacje i wywóz zwłok za granicę Rzeczpospolitej Polskiej). Wydano 5 postanowień na 

przewóz zwłok z za granicy. Ponadto wydano - 19 opinii dotyczących regulaminu utrzymania 

czystości i porządku w mieście i gminach. Rozpatrzono 8 interwencji od mieszkańców, które 

wpłynęły do PSSE w Mławie.    

    W 2020 roku przeprowadzono 52 kontrole, w 47 zakładach pracy, zatrudniających 3578 

osób, wydano 24 decyzje merytoryczne oraz 22 decyzje płatnicze. Nakazy w decyzjach 

dotyczyły stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie, m.in. substancji chemicznych i ich 

mieszanin; badań i pomiarów środowiska pracy; oceny ryzyka zawodowego: stanu higieniczno-

sanitarnego pomieszczeń pracy; rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność 

pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub 

procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym; przekazania do 

PW1S informacji o substancjach chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. W roku sprawozdawczym 2020 

stwierdzono, że 146 pracowników pracowało w warunkach, gdzie pomiary badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia wykazały przekroczenia normatywów higienicznych. 

Najczęściej występującym w środowisku pracy czynnikiem szkodliwym dla zdrowia był hałas. 

Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że 142 osoby, z uwagi na natężenie hałasu 

przekraczające dopuszczalne normy, pracowało w narażeniu na utratę słuchu, 5 osób w 

nadmiernym zapyleniu, a 8 osób narażonych było na drgania mechaniczne (wibracja). Liczba 

osób pracujących na stanowiskach, gdzie oświetlenie sztuczne jest niezgodne z wymaganiami 

Polskie Normy – 8. W 2020 roku przeprowadzono 3 postępowania w sprawie chorób 

zawodowych. Wydano 4 decyzje stwierdzające chorobę zawodową oraz 1 decyzję o braku 

podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. W 2020 roku Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Mławie otrzymał informacje z 20 zakładów, w których liczba pracowników 

narażonych ogółem wynosiła 101 osoby.   

    Bieżącym nadzorem sanitarnym w 2020 r. objęto 103 stałe placówki nauczania  

i wychowania, oraz 6 placówek wypoczynku. W 2020 r. przeprowadzono 44 kontrole. Wydano 

3 decyzje przedłużające termin wykonania uchybień, stwierdzonych podczas kontroli dla: 

Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku - (2 decyzje) i Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie.  

Wydano 3 opinie sanitarne dla PODN w Mławie, ŻAK w Mławie, SP w Bogurzynie.  

W związku z epidemią COVID-19 wydano 10 opinii o zawieszeniu zajęć stacjonarnych  

i wprowadzeniu zdalnego nauczania dla 7 szkól i 3 przedszkoli.   

   Inspekcja Sanitarna kładzie bardzo duży nacisk na oświatę zdrowotną i promocję zdrowia 

m.in.: profilaktyka antytytoniowa, programy edukacyjne z zakresu chorób nowotworowych, 

profilaktyka nadwagi i otyłości, zapobiegnie chorobom zakaźnym i pasożytniczym, 

profilaktyka zatruć pokarmowych, profilaktyka uzależnień.  

    Od początku roku sprawozdawczego realizacja zadań statutowych odbywała się zgodnie z 

planem zasadniczych przedsięwzięć na rok 2021, obejmującym główne kierunki działania, 

zasadnicze zamierzenia oraz harmonogram nadzoru nad obiektami. Od dnia 20 marca 2020 r. 

ze względu na ogłoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie 

realizował działania w zakresie zapobiegania szerzeniu się wirusa, zwalczania koronawirusa 

SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Działania kontrolne zgodnie z 

harmonogramem kontroli zostały zawieszone. Od czerwca wznowiono wykonywanie 

czynności kontrolnych w ograniczonym zakresie, z zachowaniem rygoru sanitarnego. Ponadto 

prowadzone były wzmożone wizytacje obiektów w zakresie przestrzegania przepisów 
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przeciwepidemicznych. W ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, 

zwalczaniem oraz minimalizowaniem skutków COVID-19 prowadzono m.in. kontrole 

obiektów handlowych, usługowych, branży gastronomicznej, placówek oświatowych, stacji 

paliw, itd. W zakresie przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce 

stwierdzono w dniu 04.03.2020 r.. natomiast na terenie powiatu mławskiego 22.03.2020 r. 

następny przypadek stwierdzono 13.07.2020 r. W roku 2020 na terenie powiatu mławskiego 

zarejestrowano 1350 potwierdzonych przypadków Covid-19, z czego 204 osoby były 

hospitalizowane, a 1166 było w izolacji domowej, 64 osoby zmarły. 2 osoby przebywały w 

izolatorium, kwarantanną domową objęto 9044 osoby. 1349 osób było pod nadzorem 

epidemiologicznym. Na koniec 2020 roku w powiecie mławskim było 1206 ozdrowieńców.  

Do wszystkich przypadków zgłoszonych przez placówki opieki medycznej sporządzono 

wywiady epidemiologiczne. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie 

wpłynęło 62 notatki z Policji, dotyczących naruszeń nakazów i zakazów. Wydano 33 decyzje 

administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych w wysokości 181.500,00 zł.    

   Całodobowa infolinia, uruchomiona specjalnie w kontekście pandemii koronawirusa, miała 

za zadanie rozwiewać wątpliwości mieszkańców i być dla nich kołem ratunkowym. Pracownicy 

sanepidu odpowiadali na szereg pytań od najbardziej ogólnych odnośnie wprowadzonych w 

kraju przepisów i ograniczeń podczas stanu epidemii, poprzez informowanie jak się chronić 

przed zakażeniem, czy zachować podczas kwarantanny i co robić kiedy ministerialna aplikacja 

Kwarantanna Domowa nie działa, skończywszy na wyjaśnianiu zasad wykonywania 

wymazów, przyjmowania do szpitala zakaźnego, czy wreszcie instruowaniu lekarza  

co powinien zrobić z pacjentem z podejrzeniem COVID-19.  

   Ponadto w listopadzie 2020 r. w PSSE w Mławie wystąpiły zachorowania na COVID-19. 

Powyższe spowodowało, praktycznie zamkniecie Stacji, obowiązki zostały przejęte przez 4 

pracowników oraz pracowników PSSE w Żurominie. Sytuacja nic spowodowała gorszej 

obsługi społeczeństwa powiatu mławskiego. 

    W ramach realizacji działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem oraz 

minimalizowaniem skutków COVID-19 w okresie od marca do grudnia 2020 r. Państwowa 

Inspekcja Sanitarna w Mławie wykonywała zadania nr. in.:   

• przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych, ustalanie osób z kontaktu, ocena ryzyka 

zakażenia, •uzyskiwanie informacji potrzebnych do opracowania wywiadów 

epidemiologicznych, np., nr telefonu pacjenta,  

•analiza i weryfikacja zgłoszeń pisemnych i telefonicznych przychodzących do PSSE w 

Mławie, •udzielanie informacji na temat czasu trwania kwarantanny i izolacji w warunkach 

domowych podczas rozmów telefonicznych z petentami.  

•zamawianie transportu sanitarnego dla osób wymagających hospitalizacji lub konsultacji 

lekarskich, •konsultacje z personelem medycznym na temat sposobu postępowania z 

pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi SARS-CoV-2,  

•analiza rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz wytycznych, algorytmów postępowań 

związanych z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19,  

•udzielanie porad i informacji z zakresu zagadnień przeciwepidemicznych, przekazywanie 

materiałów informacyjnych dot. zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, 

przeprowadzanie spotkań edukacyjnych na temat koronawirusa SARS-CoV-2 oraz aktualnej 

sytuacji epidemiologicznej, •przekazywanie materiałów edukacyjnych, tj. zaleceń i 

wytycznych instytucji nadrzędnych (GIS, MZ) do nadzorowanych podmiotów,  

•udzielanie instruktażu dotyczącego odbywania kwarantanny oraz weryfikowanie informacji 

potrzebnych do systemu Ewidencji Wjazdu do Polski osobom objętym obowiązkową 

kwarantanną,  
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•udzielanie informacji dot. świadczeń chorobowych dla osób objętych obowiązkową 

kwarantanną.  

•udzielanie informacji dot. wyników badań w kierunku wykrywania materiału genetycznego 

koronawirusa SARS-CoY-2,  

•udzielanie informacji dot. postępowania w czasie epidemii C0V1D-I9 oraz informacji w 

przypadku kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub postępowania w przypadku 

zakażenia lub choroby COYID-19.  

•udzielanie informacji dot. punktów pobrania materiału do badania w kierunku wykrywania 

materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2,  

•współpraca z jednostkami zewnętrznymi, np. : Policja, podmioty wykonujące działalność 

leczniczą. Urzędy Gmin, Starostwo Powiatowe. Państwowa Straż Pożarna, Urząd Skarbowy, 

Ośrodki Pomocy Społecznej, Poczta Polska, Prokuratura.  

•udostępnianie danych dotyczących osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji 

w warunkach domowych, na wniosek, ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych 

osób, ośrodka pomocy społecznej, kuratora sądowego lub komornika sądowego złożony w 

związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz sądu lub prokuratora w związku z 

prowadzonymi postępowaniami, •przekazywanie danych osób podlegających obowiązkowej 

kwarantannie do innych PSSE.  

•przesyłanie informacji do innych PSSE o zmianie miejsca kwarantanny osób 

kwarantannowanych, •weryfikacja wyników badania w kierunku SARS-CoV-2,  

•prowadzenie rejestru wyników badań w kierunku wykrywania materiału genetycznego 

koronawirusa SARS-CoV-2,  

•prowadzenie rejestru przypadków zachorowań na COVID-19,  

•przygotowywanie decyzji administracyjnych dot. nałożenia obowiązkowej kwarantanny, 

skrócenia kwarantanny, nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za niezastosowanie się do 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, decyzji 

o odstąpieniu od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej,  

•prowadzenie rejestru decyzji administracyjnych,  

•opracowywanie i przesyłanie tabel, rejestrów i zestawień wymaganych w sprawozdawczości 

związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-I9,  

•wyznaczanie osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2.  

•opracowywanie i przesyłanie list osób w stosunku, do których podjęto decyzję o wykonaniu 

testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 do WSSE w Warszawie,  

•opracowywanie ognisk zakażeń COVID-19, na terenie powiatu mławskiego wykazano 9 

ognisk epidemiologicznych: 6 w SPZOZ Mława, i 3 w LG, DPS Promyk Strzegowo. DPS 

Żmijewo-Trojany,  

•obsługa systemu informatycznego EWP (skrót od Ewidencja Wjazdu do Polski):- 

wprowadzanie danych osób objętych obowiązkową kwarantanną, izolacją w warunkach 

domowych lub hospitalizacją do systemu EWP,- zlecanie badań w kierunku wykrywania 

materiału genetycznego koronawirusa SARS-CoV-2 w systemie EWP,- weryfikacja danych, 

korygowanie danych i skracanie kwarantanny w systemie EWP,  

•obsługa systemu informatycznego SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej)- przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń petentów w systemie SEPIS.  

  

 

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji 

Zapytał jakie są przewidywania co do czwartej fali covid-19? 
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Pani Ewa Sztuba- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie  

Odpowiedziała, że wirus może mutować, będzie się on ,,odbijał” od osób zaszczepionych  

i szukał dla siebie podłoża. Największym problemem będą antyszczepionkowcy.   

  

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Zapytał czy w całym działaniu były możliwości podejmowania działań związanych ze 

zwiększeniem krótkozatrudnienia? Czy Powiatowa Stacja otrzymał dodatkowe środki? Czy są 

jakieś nowe perspektywy, żeby znowu nie doszło do tego, że 16 osób pracowało po 24 godziny 

na dobę? Czy Powiatowa Stacja miała możliwość ingerowania w ilość punktów szczepień?     

 

Pani Ewa Sztuba- Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie  

Odpowiedziała, że Minister Zdrowia postanowił, że Inspekcja Zdrowia całkowicie zostaje 

wyeliminowana ze szczepień. Jak powstawały punkty szczepień, to Inspekcja nie kontrolowała 

nawet ich stanu sanitarnego. Tym zajmowały się osoby z NFZ.     

Dodała, że jest mile zaskoczona, ponieważ wszyscy chcieli pomóc m.in. Starosta Mławski, 

Powiatowy Urząd Pracy. 

 

   

Punkt 6 

Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie mławskim w 2021 roku. 

 

Pan Roman Domański- Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Poinformował, że pierwsze ognisko ptasiej grypy w powiecie mławskim pojawiło się 

30.03.2021 r. w miejscowości Ratowo. Gdy choroba się rozwijała było znacznie gorzej sprostać 

zadaniom likwidacji ognisk, ponieważ okazało się, że jest mało firm, które wykonują 

gazowania. Poza tym był problem z dwutlenkiem węgla, ponieważ nie można było go dostać. 

Ognika wystąpiły w 21 fermach reprodukcyjnych, w 5 fermach konsumpcyjnych, 7 fermach 

brojlerowskich, 5 odchowalniach, 2 gospodarstwach przyzagrodowych. Ponadto na terenie 

powiatu stwierdzono 33 ogniska kontaktowe, w których również prowadzono czynności 

podobne do tych, które były prowadzone w ogniskach. Po stwierdzeniu ogniska bądź kontaktu 

wydawano decyzję administracyjną o stwierdzeniu choroby oraz wykonywano wycenę drobiu, 

jaj oraz sprzętu i paszy. Po przeprowadzeniu tych czynności dokonywaniu zabicia drobiu i jego 

utylizacji. Wartość wycen na terenie powiatu mławskiego, tj. kwota 105 598 998,70 zł.  

Na terenie powiatu przekazano do utylizacji 4 003 485 sztuk drobiu o łącznej wadze 8798 t. 

Zutylizowano również 10 626 138 sztuk jaj. Utylizację padłego drobiu prowadzono w firmach 

Saria S.A., Hetman Z O.O. , CEDROB.   

Zwalczanie choroby zakaźnej grypy ptaków odbywa się na podstawie ustawy o ochronie 

zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia w sprawie 

zwalczania grypy ptaków. Zwalczanie ma charakter administracyjno- prawny. Wszystkie 

nakazy i zakazy skierowane są do hodowcy, który powinien je wykonywać. Powiatowy Lekarz 

Weterynarii w Mławie pomagał hodowcom w organizacji wszystkich czynności. Transport 

wysyłki padłych zwierząt i jaj do zakładów utylizacyjnych musiał odbywać się w asyście 

policji. Stale pojawiały się kolejne ogniska, hodowcy starali się zabezpieczyć kurniki przed 

jednostką chorobową ale okazało się, że wirus grypy wg naukowców był jednym z najgorszych 

od 60 lat. Powiatowy Lekarz Weterynarii działa na dwóch aktach prawnych: Decyzja Komisji 

oraz Rozporządzeniu Wojewody Nr 13 z 7 maja 2021 r.    

Cały czas prowadzone są czynności w obiektach, w których stwierdzono ptasią grypę.  

Od 7 czerwca zaczęto kontrole ognisk grypy ptaków pod kątem wykonania decyzji 

Powiatowego Lekarza Weterynarii o wyznaczeniu ogniska grypy ptaków. Gdy zostaną 
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wygaszone te ogniska będzie można wszcząć procedurę odnośnie przyznawania odszkodowań 

dla hodowców.        

  

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Stwierdził, że były spięcia jeśli chodzi o wyceny. Na początku był cennik Wojewody, którego 

hodowcy nie akceptowali.    

 

Pan Roman Domański- Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Odpowiedział, że Powiatowy Lekarz z Żuromina wystąpił o cennik do Krajowej Rady 

Drobiarskiej w lutym, przed grypą. Stawki w cenniku były ogromne. W związku z tym, że 

często występowała salmonella jako Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie wystąpił do 

Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o ustalenie cennika. Cały czas korzysta się przy wycenie 

stad reprodukcyjnych z cennika Krajowej Izby Drobiarskiej. W decyzji Powiatowego Lekarza 

Weterynarii jest zapis, że jeśli hodowca nie zgadza się z wyceną, to ma miesiąc czasu na 

odwołanie do sądu.     

 

Pan Janusz Wiśniewski- Członek Komisji 

Zapytał czy podejmowany był temat ewentualnego wyrównania odszkodowania dla 

hodowców, którzy mają przerwaną produkcję? 

 

Pan Roman Domański- Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Odpowiedział, że ta kwestia nie dotyczy Powiatowego Lekarza Weterynarii tylko Ministerstwa. 

Najgorszym problemem był fakt, że w trakcie trwania ptasiej grypy zmieniły się przepisy.  

Od 21 kwietnia obowiązują przepisy unijne.   

Ważną sprawą jest też zatrudnienie osób osadzonych w zakładach karnych do wywożenia 

padłych kur. Na terenie powiatu mławskiego więźniowie pracowali raz i więcej już nie 

korzystano z ich pomocy, ponieważ wiązało się z tym sporo problemów.     

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zapytał jak ocenia się ryzyko przenoszenia wirusa ptasiej grypy na człowieka? 

 

Pan Roman Domański- Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Odpowiedział, że przetestowane to zostało na wszystkich osobach, które pracowały przy 

likwidacji ptasiej grypy i wirus na ludzi się nie przenosił.  

 

Pan Jan Salwa- Członek Komisji 

Zapytał jaki jest okres od momentu dezynfekcji kurnika do ponownego zasiedlenia?  

 

Pan Roman Domański- Powiatowy Lekarz Weterynarii 

Odpowiedział, że w kurniku muszą być wykonane wszystkie zabiegi czyli mycie, dezynfekcja, 

następnie dezynfekcja ostateczna. Po 21 dniach można wstawiać kury ale staramy się ten okres 

wydłużyć maksymalnie do 3 miesięcy.    

 

 

Punkt 7 

Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pytań i wniosków nie zgłoszono.  
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Punkt 8. 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Pan Witold Okumski – Przewodniczący Komisji 

Zamknął osiemnaste posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

i podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. 

  

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                             /-/  Witold Okumski 
 

 

Sporządziła: 

Adriana Pełkowska  

25.06.2021 r.  

 


