
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR             /2017 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

  
z dnia                        2017 r. 

  
w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego 

 z dnia 20 marca 2003 r. 
 

Uchwała uchyla zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez Klub Wędkarski 
„Zdzieszowice” w Zdzieszowicach.  

Zgodnie z przyjętą uchwałą  przez Radę Powiatu Krapkowickiego z dniem 30 marca 2003 r. została 
wyrażona zgoda na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej (SSR) przez Klub Wędkarski 
„Zdzieszowice” w Zdzieszowicach. Utworzona straż powinna działać na zasadach określonych  
w regulaminie, który stanowił załącznik do tej uchwały jak również komendant tej straży winien 
składać do starostwa roczne sprawozdania z wykonanych zadań. 

Z informacji przekazanych przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej  
w Opolu cyt. „…formacja ta od momentu utworzenia nie podjęła ustawowego obowiązku 
współdziałania z Państwową Strażą Rybacką całkowicie ignoruje obowiązujące przepisy dotyczące 

funkcjonariuszy Społecznej Straży. Na podstawie §1 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru 
specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz. U. Nr 49, 
poz. 489), każda SSR składa Wojewodzie kwartalne sprawozdania z działalności straży, a ponadto 
podlega specjalistycznemu nadzorowi Państwowej Straży Rybackiej. Żaden z tych punktów nie był  
i nie jest realizowany.” 

Członkowie SSR  przy Klubie Wędkarskim Zdzieszowice nie posiadają legitymacji strażnika, której 
wzór określony jest w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 9 maja 1997 r. w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad 
wynagradzania, wzorów oznak, legitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania 
strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażnika Społecznej Straży 
Rybackiej. (Dz. U. Nr 55, poz. 354 z późn. zm.). Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 
kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 652) uprawnienia do jej wydania 
ma starosta. 

Z uwagi na nieprzestrzeganie zadań i zasad przez Społeczną Straż Rybacką przy Klubie Wędkarskim 
„Zdzieszowice” w Zdzieszowicach określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały  
Nr VII/38/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20.03.2003 r. zasadnym jest uchylenie 
przedmiotowej uchwały. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Katarzyna Gondek-Jaśkowska – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska 
Zatwierdziła:  Sabina Gorzkulla – Wicestarosta   
Osoba referująca: Katarzyna Gondek-Jaśkowska – Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska 


