
Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywieniowej, Zaopatrzenia 

Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Niwiska  

odbytego w dniu 21 luty 2018r. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Tematyka posiedzenia: 

1. Ocena gospodarki łowieckiej w Gminie Niwiska – opinie rolników. 

2. Degradacja terenów rolnych i leśnych (lasy prywatne) przez bobry. 

3. Omówienie nowych zmian w prawie łowieckim. 

 

Przewodniczący Stanisław Bryk przywitał członków komisji, Jolantę Marut – 

Zastępcę Wójta Gminy Niwiska. 

Komisja obradowała w pełnym składzie. Omówiono zmiany dot. prawa łowieckiego, 

tj. zgłaszania szkód do gminy, szacowania szkód przy udziale pracownika urzędu gminy. 

Poruszono temat szczepionek dla lisów – radny Świder uważa, że był to zły pomysł, 

dodatkowo zaznajomiono się z odległością, jaką proponuje zmiana ustawy dot. strzelania  

do zwierzyny w pobliżu domostw. Józef Chmielowiec odniósł się do gospodarki łowieckiej – 

uważa, że jednemu rolnikowi za odszkodowania płaci się więcej, niż innemu rolnikowi –  

nie wie, od czego to zależy. Dodatkowo zauważył, że szkody są wyrządzane nie tylko przez 

dziki, ale także przez jelenie, sarny. Radna Dłużeń dodała, że starania myśliwych są,  

ale szkody dalej powstają. Stwierdzono, że w Zapolu i Hucisku jest dużo szkód, tam swój 

obwód ma koło łowieckie Borek. Radna Dłużeń uważa, że szkody łowieckie wpływają  

na zniechęcenie mieszkańców/rolników do uprawiania ziemi. Kwoty odszkodowań  

są symboliczne – stwierdził radny Bryk. Stanisław Magda zauważył, że rozsypywane są 

przynęty na polach na zwierzynę, co powoduje przemieszczanie zwierzyny z lasów na pole 

uprawne. Radny Świder uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby zakładanie poletek 

zaporowych w lasach i na polanach. Kolejno poruszono temat degradacji terenów rolnych  

i leśnych przez bobry. Karolina Sukiennik przekazała zebranym, że aktualnie ma jedno 

zgłoszenie dot. szkody wyrządzonej przez bobry. Stanisław Bryk dodał, że problem z bobrami 

jest na torfach w Niwiskach, radny Łakomy dodał, że w Trześni też są bobry na terenie 

Grobli. Komisja stwierdziła, że skala szkód wyrządzonych przez bobry w lasach  

jest niewielka.      

 

 



W związku ze zmianą składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa (wnioski obszarowe) z papierowych na elektroniczne Komisja sugeruje 

przeszkolenie pracownika Urzędu Gminy w przedmiotowym zakresie oraz wyposażenie 

stanowiska do sporządzania i przesyłania tych wniosków /komputer z dostępem do Internetu/ 

na okres 2 miesięcy.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

           Protokołowała: 

Małgorzata Zielińska-Micek 


