Polski Związek Łowiecki
Koło Łowieckie „Głuszec”
w Lwówku Śląskim
ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1 59-600 Lwówek Śląski

Lwówek Śląski 16.04.2020r.

Sprawozdanie z działalności zarządu koła łowieckie „Głuszec” w Lwówku
Śląskim za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
Szanowne Koleżanki i Koledzy myśliwi, po rocznym okresie działalności, zarząd koła przekłada
sprawozdanie roczne ze swojej działalności statutowej z uwzględnieniem wykonania budżetu koła w
okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Sprawozdanie zostało podzielone na trzy najważniejsze
części:
1. Część ogólna,
2. Część gospodarki łowieckiej,
3. Część finansowa.

Część ogólna
Podczas sezonu łowieckiego przypadającego na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. skład
zarządu koła łowieckiego „Głuszec” uległ zmianie podczas Walnego Zgromadzenia członków koła
łowieckiego „Głuszec” w Lwówku Śląskim w dniu 22 czerwca 2019 r. W okresie sprawozdawczym
Zarząd Koła działał w następującym składzie:
Funkcja

Do dnia 22.06.2019 r.

Od dnia 22.06.2019 r.

Prezes zarządu

Kol. Henryk Szczybura

Kol. Jan Ciszewicz

Łowczy koła

Kol. Zbigniew Grambowski

Kol. Zenon Markiewicz

Skarbnik koła

Kol. Józef Bartków

Kol. Leszek Zwierzyński

Sekretarz koła

Kol. Zdzisław Pogorzelski

Kol. Radosław Jankowski

Członek zarządu
Kol. Leszek Zwierzyński
Zmiany te zostały podyktowane rezygnacją członków zarządu podczas Walnego Zgromadzenia.
W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. zarząd koła łowieckiego „Głuszec”
wielokrotnie spotykał się podczas posiedzeń zarządu, na których realizowano i zarządzano bieżącą
działalności koła łowieckiego w zakresie zadań statutowych Polskiego Związki Łowieckiego.
Wszelkie spotkania zarządu otrzymały oficjalne sprawozdanie zarchiwizowane w aktach koła.
Podczas posiedzeń zarządu podejmowano uchwały dotyczące m.in.:
• Wprowadzenia Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań PZŁ,
• Utworzenia nowego konta bankowego,
• Likwidacji starego konta bankowego,
• Otwarcia lokaty bankowej,
• Wykupienia ubezpieczenia OC,
• Przyjęcia nowych członków do koła,
• Zakończenia stażu dla kandydatów,
• Przyjęcia nowych kandydatów na staż,
• Powołanie strażników łowieckich,
• Powołanie gospodarzy obwodów,
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Prowadzono także rozmowy i podejmowano decyzje związane m.in. z:
• Prowadzeniem Punktu Sprzedaży Bezpośredniej,
• Prowadzeniem gospodarki finansowej koła z wyeliminowaniem obrotu gotówkowego,
• Aktualizacją danych,
• Realizacją rocznych planów łowieckich,
• Aneksowania rocznych planów łowieckich,
• Ustalaniem jednoznacznych podziałów obwodów łowieckich na rejony,
• Przeprowadzeniem szkolenia dla myśliwych z obsługi EKEP,
• Organizacją kursów dla myśliwych,
• Organizowaniem imprez kulturalnych (Dary lasu, Majówka Świeradów),
• Ustaleniami wydawanych upoważnień dla myśliwych,
• Planowaniem polowań zbiorowych,
• Zagospodarowaniem obwodów łowieckich,
• Współpracą z nadleśnictwami w sprawie gospodarki łowieckiej,
• Współpracą z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w sprawie wali z ASF,
• Rozpatrywaniem wpływających pism do koła.
Nad prawidłową działalnością zarządu koła kontrole sprawowała Komisja Rewizyjna
Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Kol. Andrzej Buratynski

Członek komisji

Kol. Wojciech Nartowski

Członek komisji

Kol. Paweł Leszczyński

Oprócz nadzorem nad działalnością zarządu koła, Komisja Rewizyjna wspierała zarząd w postaci
doradztwa dotyczącego problemów, zagadnień i spraw jakie pojawiły się w sezonie 2019/2020.
Doradztwo i pomoc, którą zarząd koła otrzymał od komisji rewizyjnej wspomogło prace w trudnym
okresie przejściowym po wymianie całego składu zarządu koła.
W dniu 1 kwietna 2019 r. Koło Łowieckie Głuszec liczyło sobie 62 członków. W dniu 31 marca
2020 r. w kole znajdowało się 63 myśliwych.
Przez okres jednego roku gospodarczego przyjętych zostało do koła czterech myśliwych:
Kol. Kamil Karpowicz, Kol. Stanisław Michmiel, Kol. Krzysztof Kaczmarek oraz Kol. Adrian
Wołczyński będący członkiem koła w statusie rezydenta.
W tym samym sezonie łowieckim koło opuścił Kol. Jerzy Trzeciak z powodu braku możliwości
aktywnego polowania na oddalonych od miejsca zamieszkania obwodach łowieckich.
Z przykrością także pożegnaliśmy naszych wieloletnich kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych
łowów. Byli to: Kol. Piotr Kulikowski oraz Kol. Aleksander Gąsiewicz.
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Rok gospodarczy 2019/2020 sprzyjał w naszym kole przyjmowaniu nowych kandydatów do
Polskiego Związku Łowieckiego, którzy chcieli odbyć staż kandydacki w naszym kole. Byli to:
• Kol. Jakub Kaszuba,
• Kol. Marek Parys,
• Kol. Dariusz Kruczkowski,
• Kol. Marcel Korż,
• Kol. Szymon Flak,
• Kol. Dariusz Piżuk,
• Koleżanka Anna Muszkiet-Buszka.
Podjęto także uchwały o pozytywnym zakończeniu stażu kandydackiego PZŁ dla:
• Koleżanki Dominiki Rzeźwickiej,
• Kol. Bartosza Puchaczewskiego,
• Kol. Piotra Runge,
Do zadań statutowych koła łowieckiego jest posiadanie komisji szacowania szkód łowieckich
odpowiedzialną za wycenę oraz protokołowanie szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę łowną.
W składzie komisji szacowania szkód łowieckich znaleźli się:
- Kol. Józef Bartków
- Kol. Wiesław Janus
- Kol. Jan Buczak
- Kol. Leszek Zwierzyński
Oprócz komisji szacowania szkód łowieckich, statutowo wymagane jest przez koło łowieckie posiadanie
gospodarzy obwodów i strażników łowieckich.
Gospodarze obwodów – odpowiedzialni za wykonywanie bieżących prac remontowych przy
urządzeniach łowieckich, organizacja prac remontowych z innymi myśliwymi, nadzór nad poletkami.
Gospodarzami obwodów byli:
•
•
•

Kol. Ryszard Zawistowski,
Kol. Robert Mikłaszewski – do 02.09.2019 r.
Kol. Wojciech Nartowski – od 02.09.2019 r.

Strażnicy łowieccy – odpowiedzialni za ochronę zwierzyny i mienia dzierżawcy obwodu, dbanie o
porządek w nadzorowanym obwodzie łowieckim, ujawnianie przestępstw i wykroczeń na terenie obwodu
łowieckiego, współpraca z organami służb.
Strażnikami łowieckimi w kole byli:
• Kol. Jan Buczak,
• Kol. Leszek Zwierzyński,
• Kol. Zbigniew Grambowski,
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W sprawach organizacyjnych działania zarządu koła były ukierunkowane głównie na:
• Analizie stanu finansowego koła,
• Prowadzeniu korespondencji koła, w tym realizacja komunikatów ZO PZŁ z Jeleniej Góry,
• Ochrony płodów rolnych oraz szacowanie szkód łowieckich w uprawach rolnych,
• Rozpatrywanie spraw personalnych: przyjmowanie na staż, przyjmowanie nowych członków,
stażystów, kandydatów na przyszłych członków naszego koła, rozpatrywanie skarg,
• Projektowanie planu polowań zbiorowych w poszczególnych obwodach łowieckich,
• Inwentaryzacji zwierzyny oraz tworzenie Rocznych Planów Łowieckich w obwodach,
• Realizacja rocznych planów łowieckich,
• Wybór ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej koła (OC)
• Składanie wniosków (do oddziału ARiMR) w celu uzyskania dopłat unijnych za
gospodarowanie poletek łowieckich,
• Organizacja polowań zbiorowych,
• Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w sprawie:
◦ Przekazywania krwi odstrzelonych dzików do badań na obecność CSF
◦ Profilaktyki w zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii Afrykańskiego Pomoru Świń
• Kontynuacja współpracy z Stowarzyszeniami wiejskimi,
• Rozpatrywanie wsparcia finansowego dla stowarzyszeń wiejskich i sołectw.

Część gospodarki łowieckiej
Koło Łowieckie Głuszec w Lwówku Śląskim gospodaruje na obszarze dwóch obwodów
łowieckich znajdujących się na terenie powiatu lwóweckiego w tym na obszarze dwóch nadleśnictw:
Nadleśnictwa Lwówek Śląski i Nadleśnictwa Świeradów. Obwody łowieckie jakie są dzierżawione
przez KŁ Głuszec noszą numer 180 oraz 259. Obszar obwodu łowieckiego 180 znajduje się na terenie
gminy Lwówek Śląski. Obszar obwodu 259 znajduje się na terenie gminy Mirsk oraz Świeradów
Zdrój.
Lp.

Numer
obwodu

Powierzchnia
całkowita [ha]

Powierzchnia
leśna [ha]

Powierzchnia po
wyłączeniach [ha]

Kategoria
obwodu

1.

180

6 149

1 499

5 314

Dobry

2.

259

5 798

3 286

5 103

Bardzo dobry

Suma

-

11 947

4 785

10 417

-

Podczas sezonu łowieckiego 2019/2020 wszelkie prace związane z zagospodarowaniem
obwodów łowieckich skupiały się na uprawie poletek zaporowych, pól uprawnych oraz łąk. Dodatkowo
w celu polepszenia jakości polowań na obwodzie 259 wybudowano 5 ambon stacjonarnych i jedną
ambonę typu szwedzkiego do przewozu. Niestety ze względu na bardzo zły stan techniczny 7 ambon
musiało zostać zlikwidowanych.
Na obwodzie 180 wybudowanych zostało 10 ambon typu szwedzkiego i przeprowadzono jeden remont
kapitalny ambony stacjonarnej.
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Dzięki koledze Andrzejowi Buratyńskiemu zakupionych zostało 44 sztuki balotów kiszonych
wytłoków buraczanych po 1250kg każdy. Tym samym dając 55 ton karmy treściwej. Zakupione baloty
zostały następująco zagospodarowane:
• 39 balotów zostało wyłożono na obwodzie 259,
• 5 balotów na obwodzie 180,
Poza balotami zagospodarowano także własny owies w ilości 8 ton do dokarmiania i nęcenia oraz
1,5 tony ziarna kukurydzy na nęcenie zwierzyny. Wykładane także na bieżąco były kostki soli w
lizawkach znajdujących się na obu obwodach. Ponadto dzięki pracy Kolegi Andrzeja Buratyńskiego,
nadzorując uprawiane poletka dzierżawione przez koło, Kol. Andrzej stworzył odpowiednią bazę żerową
dla zwierzyny ograniczając tym samym szkody łowieckie w uprawach i przyczynił się znacząco do
zmniejszenia ilości wypłacanych szkód łowieckich dla okolicznych rolników.
W tym miejscu zarząd pragnie serdecznie podziękować:
• Andrzejowi Buratyńskiemu,
• Marcinowi Magudzie,
• Grzegorzowi Szulżyckiemu,
• Jakubowi Matkowskiemu,
• Krzysztofowi Kaczmarkowi,
• Wojciechowi Nartowskiemu,
• Zbigniewowi Zabawie,
• Arturowi Kaszubie,
Za swój wkład w pracy na rzecz koła, na rzecz polepszenia bytowania zwierzyny w dzierżawionych
obwodach, za pomoc w stawianiu ambon, za pomoc w organizowaniu polowań zbiorowych oraz za
pomocne rady w celu sprawnego funkcjonowania koła i zarządu.
W marcu 2020 roku wzbogaciliśmy nasze łowiska bażantem w ilości 150 sztuk, w tym
• 110 sztuk na obwodzie 180
• 40 sztuk na obwodzie 259
W okresie od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. myśliwi naszego koła oraz zaproszone
osoby dokonały ponad 2300 wpisów wyjść na polowania indywidualne. Z czego na obwodzie 180
dokonano ich ponad 1100, zaś w obwodzie 259 tych wpisów dokonano ponad 1200 razy.
Dzięki wprowadzeniu EKEP w dniu 15 sierpnia 2019 r. diametralnie zwiększyła się ilość wpisów
na polowania indywidualne, co może być związane z łatwością i szybkością wypisywania się na
polowanie. Przed wprowadzeniem Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań zorganizowane zostały
dwa szkolenia dla myśliwych koła.
• Dla obwodu 180 szkolenie odbyło się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieszków,
•

Dla obwodu 259 szkolenie odbyło się w domku myśliwskim w miejscowości Przecznica.
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Podczas sezonu łowieckiego 2019/2020 zarząd koła zorganizował 20 polowań zbiorowych. 14 polowań
odbyło się na obwodzie 180, 6 na obwodzie 259 i dzięki nim pozyskano:
Obwód 180:
Obwód 259:
• 6 jeleni
• 17 jeleni
• 55 dzików
• 1 sarnę
• 14 -drapieżników
• 18 dzików
• 1 drapieżnika
Zbiorcze wykonanie planów łowieckich dla obu obwodów wygląda następująco:
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W sezonie 2019/2020 zauważyć należy, iż procentowo wykonywany odstrzał zwierzyny na
podstawie rocznych planów łowieckich jest na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli chodzi o sumę dzików
i jeleni. Oczywiście nie mamy wykonania planów łowieckich w 100%, lecz jest to do osiągnięcia w
latach kolejnych. Dzięki aktywnemu polowaniu, zwłaszcza kilku członków koła, osiągnięto taki wynik
wykonania. Można powiedzieć, iż gdyby każdy z nas zwiększył swoje przebywanie w łowisku, to roczne
plany łowieckie mogłyby osiągnięte przez nasze koło bez większego problemu.
Niestety to nie jest jedyny problem w wykonywaniu planów łowieckich. Należy zauważyć, iż na
obwodach znacząco zwiększyła się ilość drapieżników, także tych chronionych prawnie. Bardzo często w
sezonie 2019/2020 na obwodzie 180 można było spotkać wilki w ilości kilku osobników dorosłych oraz
młodych. Na obwodzie 259 także pojawiło się ich kilka sztuk. Można sądzić, iż przez wilki na obwodach,
zwierzyna stała się zdecydowanie bardziej ostrożna, przepłoszona i w częstym ruchu, przez to spotkanie
zwierzyny łownej stało się trudniejsze i polowania stały się bardziej wymagające cierpliwości od
myśliwych.
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Widząc wykonanie procentowe drapieżników na obu obwodach, można sądzić iż jest ich nadal
duża ilość i należy zwiększyć odstrzał tychże zwierząt łownych, zwłaszcza jeśli chcemy nadal
prowadzić introdukcję bażantów, kuropatw czy też zajęcy.
Kolejny raz mamy mały wynik odstrzału wszelkiego ptactwa, na które mamy możliwość polować
na obu obwodach. Oczywiście nie mamy takich możliwości polować na ptactwo wodne tj. kaczki
przez brak większych zbiorników wodnych, lecz są miejsca gdzie można taki odstrzał wykonać. Tu
zwracamy uwagę, iż wszelkie ptactwo ma bardzo dobre walory smakowe i nie są skażone sztucznymi
paszami jak to jest w przypadku ptactwa możliwego do zakupu w sklepach. Dlatego też zachęcamy
wszystkich myśliwych do rozpoczęcia przygody z polowaniem na ptactwo.
Brak wykonania w pełni rocznego planu łowieckiego nie wpłynęło negatywnie na ostateczny
wynik finansowy działalności gospodarczej koła i dzięki rozsądnemu zagospodarowaniu finansów
koła oraz głównie przez prowadzeniu punktu sprzedaży bezpośredniej wyniki finansowe są bardzo
dobre.

Część finansowa
Dzięki prowadzeniu rozsądnej i logicznej gospodarki łowieckiej oraz decyzjom zarządu i osób
wspomagających zarząd koła, możemy powiedzieć iż rok gospodarczy 2019/2020 zakończony został na
duży plus w stosunku do zakładanego i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie planu budżetowego.
W tym miejscu chcielibyśmy wytłumaczyć, iż zarząd koła nie działał w 100% zgodnie z zatwierdzonym
budżetem na rok gospodarczy 2019/2020, ponieważ:

•
•

Budżet zakładał przychód w wysokości 249 170zł, a wydatki w wysokości 410 507zł, co
oznacza stratę w wysokości 161 337zł.
Koszty wydatków, na zakładanych w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie budżecie, są
bardzo duże i nie miały prawa i możliwości być w tak dużej formie wydawane. Przykładem
może być wysokość wydatków na imprezy typu Dary lasu i Majówka z Leśnikami, które
dzięki Kol. Andrzejowi Buratyńskiemu dawały nam możliwość jeszcze zarobienia, a w
przypadku budżetu zakładały koszt 18000zł.
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W związku z powyższym zarząd koła nie pozwolił, aby tak duża strata miała miejsce w budżecie
koła i swoimi decyzjami oraz współpracą z komisją rewizyjną koła, zysk na dzień 31 marca 2020 r.
wyniósł 44 121zł.
Poniżej przedstawiamy dokładną analizę wszelkich wpływów i wydatków jakie koło poniosło podczas
sezonu 2019/2020.
Przychody i koszty
Wyszczególnienie
Przychody ogółem
Z opłat członków na rzecz koła (wpisowe, składki i inne)
Ze sprzedaży tusz zwierzyny podmiotom z zewnątrz
Ze sprzedaży myśliwym tusz zwierzyny branych na użytek własny
Ze sprzedaży zwierzyny odłowionej
Ze sprzedaży polowań komercyjnych (dla cudzoziemców i myśliwych kraj.)
Ze sprzedaży nadwyżek produkcji karmy, itp.
Z dotacji i darowizn
Z odsetek bankowych, dywidend, itp.
Pozostałe przychody
Dopłaty z UE (ARiMR)
W tym
Wpłaty z PIW za odstrzał dzików
Koszty ogółem
Czynsz za dzierżawę obwodów
Udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną
Składka koła od hektara dzierżawionych obwodów płacona do ZO PZŁ
Zagospodarowanie obwodów
Poprawa warunków bytowania zwierzyny
Dokarmianie, wartość wyłożonej karmy, transport
Odszkodowania za szkody w uprawach rolnych
Wynagrodzenia strażników wraz z pochodnymi
Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Delegacje członków koła
Organizacja polowań zbiorowych
Częściowa rekompensata kosztów polowań
Organizacja odłowów zwierzyny
Organizacja polowań komercyjnych
Szkolenia członków koła organizowane w ramach działalności statutowej
Darowizny (w tym współpraca ze szkołami), LOP i innymi organizacjami
Utrzymanie kwater i śr. Transportu
Odpisy amortyzacyjne
Organizacja imprez okolicznościowych i zebrań – w ramach działań
statutowych
Organizacja imprez pozostałych
Ryczałty (samochody, motocykle, telefony itp.)
Pozostałe koszty
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W zł
254 857,00
59 525,00
122 496,00
18 169,00
0,00
0,00
3 685,00
42 419,00
1 612,00
6 951,00
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210 736,00
25 481,00
0,00
2 083,00
62 367,00
0,00
11 301,00
20 718,00
0,00
13 329,00
8 969,00
13 869,00
27 047,00
0,00
0,00
0,00
1 700,00
2 671,00
727,00

30

3 693,00

31
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0,00
0,00
16 781,00

Polski Związek Łowiecki
Koło Łowieckie „Głuszec”
w Lwówku Śląskim
ul. Przyjaciół Żołnierza 4/1 59-600 Lwówek Śląski

Do pozostałych kosztów zaliczamy:
• Koszt zwalczania ASF – 85zł
• Szkolenia szacowania szkód łowieckich – 2615zł
• Ubezpieczenia – 1930zł
• Materiały biurowe – 1845zł
• Strzelnica K.Ł. Wieniec – 1650zł
• Zwierzyna na użytek koła – 885zł
• Inne
Wynik finansowy: 44 121,00zł
Kapitał w kasie koła na dzień 31.03.2020r. wyniósł: 302 677,20zł

Słowa końcowe
Wszystkim członkom naszego koła łowieckiego, tym którzy aktywnie zaangażowali się
w wykonywanie wszelkich prac na rzecz naszej małej wspólnoty, tym którzy aktywnie
poświęcali swój własny czas na działalność koła, zarząd koła składa serdeczne podziękowania.
Szczególne podziękowania należą się gospodarzom łowisk, członkom komisji rewizyjnej,
członkom komisji szacowania szkód łowieckich oraz Kol. Andrzejowi Buratyńskiemu za jego
ogromną, lecz niedocenianą przez większość myśliwych prace poprzez prowadzenie punktu
sprzedaży bezpośredniej za poświecenie swojego czasu i energii w wykonywaniu statutowych
zadań i obowiązków koła łowieckiego.
W imieniu swoim i Zarządu Koła życzę w nadchodzącym sezonie łowieckim częstszego
pobytu w naszych łowiskach i niech św. Hubert Wam darzy.
Darz Bór!
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