
Protok61 n r  612017 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony ~ rodowiska  i Gospodarki Pnes tnenne j  

w dniu 6 grudnia 2017r. 

Posiedzenie Komisji odbylo siq w Urzfdzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenin o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otworzyl Przewodniczqcy Kornisji Rolnictwa, Ochrony ~rodowiska 
i Gospodarki Przestrzennej Wlodzimierz Skoskiewicz i poinformowal, i e  w posiedzeniu 

Komisji bierze udzial4 radnych (nieobecni radni- Jaroslaw Pielach i Krzysztof Zakolski; lista 
obecnoici- zalqcznik n r  I), co stanowi quorum, przy kt6rym Komisja moie obradowat. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Zastqpca Burmistrza J6zef Zajqc, Skarbnik Monika 
Ordak, Kierownik Referatu Podatkbw, Opiat Lokalnych i Windykacji (PW) Agnieszka 
Kalinska, Dyrektor Miejsko- Grninnego Zakiadu Gospodarki Komunalnej (MGZGK) Miroslaw 
Smutkiewicz, Kierownik Referatu Zarqdzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej 
i Bezpieczenstwa (ZKOC) Adam Krzeminski oraz Kierownik Referatu Organizacyjno- 
Prawnego i Obslugi Rady Miejskiej (RMP) Rafal Karpinski (lista obecnoici- zalqcznik n r  2). 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz Skoikiewicz 
Przedstawil nastqpujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Ornowienie sytuacji zwiqzanej z wystqpieniem w powiecie legionowskim 
potwierdzonych przypadkow zakazenia dzikow afrykanskim pomorem Swin (ASF). 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 201 8-2027. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 
20 18r. w zakresie tematycznym komisji: 

Dzial 010- Rolnictwo i lowiectwo 
Dzial 600- Transport i lqcznoSC 
Dzial 7 10- DzialalnosC uslugowa 
Dzial 756- Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki z w i p n e  z ich poborem 
Dzial900- Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska 

4. Sprawy roine. 

Do przedstawionego porzqdku posiedzenia Komisji nie zgloszono zadnych uwag. Porzqdek 
zostal przyjety bez uwag. 

1. 
Om6wienie sytuacji zwiqzane z wystqpieniem w powiecie legionowskim potwierdzonych 
pnypadk6w zakazenia dzik6w afrykanskim pomorem $win (ASF) 

Przewodniczqcy Komisji Wlodzimierz SkoSkiewicz 
,Zostalo wyslane zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie komisji do powiatowego lekarza 
weterynarii, jednak poinformowal, ze nie bedzie mogl wziqC udzialu w dzisiejszym posiedzeniu 
kornisji." 
Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzemiriski 
,,Jest to wirus pochodzrfcy z Afryki o genotypie paciorkowatym. Jego pienvsze przypadki 
stwierdzono w Afryce Srodkowo- Zachodniej na Wybrzeiu Kosci Sloniowej w latach 70. 



poprzedniego wieku. W bieqcym wieku pienvsze przypadki wysqpienia wirusa stwierdzono 
za Kaukazem i przez wiele lat ta choroba tam sie objawiala. 
Wirus w tej formie, w jakiej obecnie wystepuje jest nieszkodliwy, niezauwazalny przez 
organizm czlowieka. Trudno przewidywat, czy z biegiem czasu nie nastqpiq jakiei mutacje 
tego wirusa. Na chwile obecnq jest nieszkodliwy dla organizmu czlowieka. Ma takq ceche, i e  
jest odporny na wysokq temperature i nie ginie, jak wiqkszoSC wimdw,  w temperaturze 60 czy 
70 stopni, wytrzymuje temperature 110-120 stopni. Gotowanie dlugie w temperaturze 100 
stopni go zabija, ale musi to byc gotowanie co najmniej przez 20-30 minut. Jego odpornoit 
powoduje to, t e  on funkcjonuje r6wniez w wyrobach wedliniarskich, kt6rych doid duza iloSd 
wplywa na wschodnie tereny Polski z Biatomsi i Ukrainy. Te wedliny, wyroby sprzedawane 
w Polsce nie szkodzq ludziom, ale genemjq powstawanie resztek, kt6re wyrzucane stajq sie 
karma dla dzikbw, ktore zywiqc siq tym, ulegajq zarazeniu tym wimsem. 
Jeili chodzi o powiat legionowski, do dzii sq stwierdzone 22 przypadki padniqcia dzikbw, gdzie 
w 9 przypadkach stwierdzono obecnoiC wirusa 
Wojewoda Mazowiecki oglosil strefy zagrotone na terenie powiatu legionowskiego, 
nowodworskiego, wolominskiego. W trzech kategoriach zagroienia naszr) gminq okreilil jako 
z6kq strefq, czyli tq najlagodniejsq. W zwiqzku z tym nie mamy zadnych zaostrzen, zadnych 
wytycznych wojewody do wykonywania na terenie naszej gminy, z tego powodu, ze na terenie 
gminy Serock nie stwierdzono tadnego przypadku ASF. Natomiast chcialbym powiedziet, t e  
w powiecie legionowskim na 22 przypadki, to wszystko byly dziki, nie bylo ani jednego 
przypadku zarazenia chorobq trzody chlewnej. W zwiqzku z tym, i e  stwierdzono przypadki 
padlych dzikow w iloici 22, byly przeprowadzane przez caty tydzien akcje penetracyjne 
kompleksow leinych. Kazda padlina i kazdy odstrzal by1 poddawany badaniom 
weterynaryjnym w zakresie obecnoSci wimsa. Na 22 przypadki, w 9 przypadkach stwierdzono 
obecnoii wimsa ASF. 
Dlaczego gmina Serock jest oznaczona jako strefa tblta? Poniewai jesteimy w widlach rzeki 
i wedlug naukowych ocen, dziki w zimie nie plywajq przez zimne wody. Wirus ASF idzie od 

wschodu- od Ukrainy, od Bialorusi, bo pienvsze przypadki stwierdzono na terenie Siedlec, 
Radzynia i innych powiat6w. Strefa przemieszczania jest ze wschodu na zach6d. Na dotarciu 
zakaionych dzik6w na nasz teren stojq na przeszkodzie rzeki, co powoduje, t e  przynajmniej do 
N h e j  wiosny migracji dzik6w z terenu Legionowa, z dmgiej strony rzeki do nas, nie 
przewiduje siq." 

Radny Stanislaw Krzyczkowski 
,,Czy inna dzika zwierzyna mote by6 nosicielem tego wirusa?" 

Kierownik Referalu ZKOCAdam Krzemitiski 
,,Nosicielem na chwilq obecnq mogq by6 tylko dziki oraz trzoda chlewna." 

Radny Stanislaw Kriyczkowski 
,,Pan Kierownik podsumowal to wszystko zdaniem, t e  do poinej wiosny raczej malo 
prawdopodobne jest, teby to siq rozprzestrzenialo. Nasuwa sie takie spostrzeienie, czy w tym 
okresie zimowym nie podjqt rozm6w z kolami lowieckimi i zintensyfikowat ten odstrzal, czyli 
zwiekszyk go nawet dwukrotnie. By1 podniesiony limit odstrzalu, ale z tego co wiem, nie wiecej 
niz 30%. Jest teraz okazja, bo jest przyzwolenie na odstrzal nawet w rezerwatach leinych. 
Mamy rezenvat Zegrze, tam dzik6w jest co nie miara. Czy Pan Burmistrz wyjainial tq sprawe, 
bo mi caiy czas chodzi po glowie, ze limity odstrzal6w i plan polowah sq ustalane 
z nadleinictwem. Czy r6wniet nie nalealoby sie z nimi porozumiet? KiedyS bylo tak, t e  
w grudniu by1 ostatni termin do podjqcia tych dzialali odnoinie odstrzal6w dzik6w." 
















