
Zarządzenie Nr 221/2022 

Burmistrza Miasta Poręba 

z dnia 24 października 2022 roku 

 

w sprawie powołania gminnej komisji w celu rozstrzygania spraw związanych z 

problemem występowania/pojawiania się zwierzyny na obszarach miejskich 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 559 ze zm.)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Powołuję gminną komisję w Porębie, zwaną dalej „komisją” jako organ pomocniczy 

Burmistrza Gminy Poręba w celu w zapewnienia wykonywania zadań z problemem 

występowania/pojawiania się zwierzyny na obszarach miejskich, w następującym 

składzie: 

1) Renata Otręba   - Przewodniczący Komisji 

2) Paweł Spyra  - Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Członkowie Komisji: 

a) Marek Dynowski – przedstawiciel Koła Łowieckiego „Poręba” w 

Porębie 

b) Kazimierz Szydło -  przedstawiciel Koła Łowieckiego „Ryś” w 

Siewierzu 

c) Janusz Kmiecik - przedstawiciel Koła Łowieckiego „Orlik” w 

Siewierzu 

d) Dariusz Palut - przedstawiciel Koła Łowieckiego „Orle Gniazdo” w 

Myszkowie 

2. W  skład gminnej komisji mogą wchodzić inne osoby wyznaczone przez 

przewodniczącego komisji, w zależności od potrzeb, w szczególności: 

1) Pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich 

2) Pracownicy Referatu Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej. 

§ 2. 

1. Komisja wykonuje zadania wynikające w szczególności z: 

1) Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tj. Dz. U. 2022 r., 

poz. 1173); 

2) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r., 

poz. 559 ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 572).  

 

§ 3. 

Siedzibą Komisji jest Urząd Miasta Poręba.  

 



§ 4. 

Szczegółową organizację, zakresy obowiązków członków komisji oraz tryb pracy określa 

Regulamin Komisji, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 5. 

Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska.  

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   Załącznik do Zarządzenia Nr 221/2022 

                                                                                     Burmistrza Miasta Poręba 

                 z dnia 24 października 2022 roku 

 

Regulamin  

Gminnej Komisji  

powołanej w celu rozstrzygania spraw związanych z problemem 

występowania/pojawiania się zwierzyny na obszarach miejskich 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin określa organizację oraz tryb pracy gminnej komisji  powołanej w celu 

rozstrzygania spraw związanych z problemem występowania/pojawiania się zwierzyny 

na obszarach miejskich. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję  powołaną w celu rozstrzygania 

spraw związanych z problemem występowania/pojawiania się zwierzyny na 

obszarach miejskich, 

b. Członkach Komisji  – należy przez to rozumieć osoby wymienione w §1 

Zarządzenia Nr 221/2022 Burmistrza Miasta  Poręba z dnia 24 października 

2022 roku .  

3. Komisja powołano w celu zapewniania bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Poręba w 

związku z narastającym problemem dzikich zwierząt (w szczególności dzików) 

pojawiających się na obszarach miejskich, a które stanowią bezpośrednie zagrożenie 

dla ludzi. 

 

Rozdział II 

Zadania i tryb pracy Zespołu 

§ 2. 

1. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) monitorowanie sytuacji związanej z występowaniem zwierzyny, w tym 

dzika na obszarach miejskich gminy Poręba, 

2) reagowanie i zapobieganie skutkom zagrożeń spowodowanych przez 

zwierzynę, w tym dziki, 

3) w przypadku zwiększonej częstotliwości przebywania zwierzyny, w tym 

dzików na terenie gminy oraz w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla 

mieszkańców – zawiadamianie odpowiednich służb w celu dokonania 

odstrzału redukcyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez osoby 

do tego uprawnione, 



4) współpracowanie z instytucjami mającymi wiedzę i doświadczenie w 

obchodzeniu się ze zwierzyną łowną, a w szczególności z Polskim 

Związkiem Łowieckim i kołami łowieckimi na terenie gminy,  

5) w razie zgłoszenia przez mieszkańców przypadku pojawienia się zwierzyny, 

w tym dzika na terenie miejskim, przeprowadzenie niezwłocznej interwencji 

w celu oceny stopnia zagrożenia a następnie podjęcie odpowiednich działań 

prowadzących do usunięcia zagrożenia i przywrócenia stanu 

bezpieczeństwa, 

6) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z 

zagrożeniami, 

7) dokumentowanie działań. 

§ 3. 

1. Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności: 

1) inicjowanie i organizowanie prac Komisji,  

2) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń,  

3) zapraszanie i zawiadamianie o terminie posiedzeń,  

4) przewodniczenie posiedzeniom,  

5) zapraszanie na posiedzenia osób nie będących członkami Komisji.  

2. Zadania, o których mowa w pkt.2 przewodniczący Komisji może powierzyć zastępcy 

przewodniczącego. 

§ 4. 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w przypadku możliwości pojawienia się lub 

wystąpienia sytuacji kryzysowej a także w zależności od potrzeb. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.  

3. Komisja obraduje w składzie zaproponowanym każdorazowo przez przewodniczącego 

lub przez zastępcę przewodniczącego. 

4. Posiedzeniami Komisji kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego w 

przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przewodniczącemu 

sprawowanie tej funkcji.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających sprawowanie obowiązków 

przez członka komisji, winien on wyznaczyć swojego zastępcę.  

Rozdział III 

Dokumenty działań i prac Komisji 

§ 5. 

1. Dokumentami działań i prac Komisji są:  

a. protokoły (notatki) z posiedzeń, 

b. projekty decyzji, zarządzeń Burmistrza,  

c. analizy, prognozy, opinie, wnioski, raporty i sprawozdania opracowywane i 

przedkładane przez członków Komisji w czasie lub na potrzeby posiedzeń,  

d. informacje związane z zagrożeniami przekazywane do wiadomości publicznej,  

e. inne niezbędne dokumenty do działań i prac Komisji. 

 



 

 

 

 


