
PROTOKÓŁ
Z II WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ V KADENCJI
Z DNIA 20 LIPCA 2015 r.

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 20
lipca 2015 r. Lista obecności delegatów Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby
w załączeniu (załącznik nr 1).

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.

4. Wybór komisji uchwał i wniosków.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR.

6. Rozpatrzenie   i   zatwierdzenie   sprawozdania Zarządu LIR  z
działalności statutowej i finansowej LIR w 2014 r. - podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za
rok 2014 - podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR
za rok 2014 — po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2015
– po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie   uchwały   w   sprawie   ustalenia  zasad   zwrotu   kosztów
podróży służbowych członkom Walnego Zgromadzenia, Rad
Powiatowych, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatowi do Krajowej
Rady Izb Rolniczych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu
wypłaty diet członkom Rad Powiatowych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu wypłaty
diet członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej oraz
delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet Prezesa,
Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.

14. Sprawy różne.

Przerwa



15. Wznowienie obrad i powitanie zaproszonych gości.

16. Wystąpienia zaproszonych gości - dyskusja.

17. Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach
aktualnych problemów.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad stanowi (załącznik nr 2)niniejszego protokołu.

Ad.1

Zebranie otworzył Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Robert Jakubiec, który
powitał obecnych delegatów Walnego Zgromadzenia oficjalnie otwierając
drugie posiedzenie Walnego Zgromadzenia delegatów V Kadencji Lubelskiej Izby
Rolniczej.

Ad.2

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej przedstawił porządek obrad i poddał go pod
głosowanie. Pan Leszek Sęk, delegat powiatu świdnickiego zaproponował aby
przed głosowaniem odnośnie budżetu LIR przedyskutować jego punkty. Delegat
powiatu parczewskiego, Pan Andrzej Kiryczuk zaproponował aby przed przerwą w
porządku obrad dodać punkt 14. Sprawy różne. Wszyscy delegaci głosowali za
przyjęciem proponowanego porządku obrad i został on przyjęty jednogłośnie
z dodatkowym punktem 14.

Ad.3

Po przegłosowaniu porządku obrad nastąpił wybór komisji mandatowo -
skrutacyjnej. Prezes LIR zaproponował, aby tak jak dotychczas skład komisji był 3
osobowy. Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie przychylili się do decyzji. Delegaci
zgłosili następujących kandydatów:
Józef Gruszczyk- wyraził zgodę,
Adam Łukasiak - wyraził zgodę
Grzegorz Gajda - nie wyraził zgody,
Romuald Rosa - nie był obecny na sali,
Edward Jarmoszuk - wyraził zgodę.

Skład komisji został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczącym komisji mandatowo-skrutacyjnej  został Pan  Adam
Łukasiak, a pozostałe  dwie  osoby członkami komisji (protokół z wyboru komisji
mandatowo-skrutacyjnej - załącznik nr 3).

Skład komisji mandatowo - skrutacyjnej:

Adam Łukasiak - przewodniczący komisji,



Józef Gruszczyk - członek komisji,
Edward Jarmoszuk - członek komisji.

Pan Adam Łukasiak - przewodniczący komisji odczytał protokół z wyboru komisji
mandatowo-skrutacyjnej oraz protokół z posiedzenia tejże komisji (załącznik nr 3),
w którym stwierdzono, że w drugim posiedzeniu Walnego Zgromadzenia
delegatów V kadencji LIR w dniu 20 lipca 2015 roku udział bierze 31 delegatów
(liczba osób obecna na sali w momencie liczenia frekwencji o godzinie 10.30), co
stanowi 77,5% ogólnego składu i, że Walne Zgromadzenie jest prawomocne do
podejmowania uchwał we wszystkich sprawach, zgodnie z porządkiem obrad.

Ad.4

Po przyjęciu składu komisji mandatowo - skrutacyjnej przystąpiono do
wyboru komisji uchwał i  wniosków.   Delegaci   zaproponowali,   aby   w   skład
w/w   komisji  wchodziły następujące osoby: Pan Tadeusz Skiba, Pan Jan Gryn
oraz Pan Piotr Burek. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział
w pracach komisji uchwał i wniosków. Skład komisji został poddany pod
głosowanie i przyjęty jednogłośnie. Przewodniczącym komisji uchwał i wniosków
został Pan Tadeusz Skiba, a pozostałe dwie osoby członkami komisji (protokół
komisji uchwał i wniosków - załącznik nr 4). Skład komisji uchwał i wniosków:

Tadeusz Skiba - przewodniczący komisji,
Jan Gryn - członek komisji,
Piotr Burek-członek komisji.

Ad.5

Prezes LIR poinformował zgromadzonych, że protokół z ostatniego posiedzenia
WZ był do wglądu w siedzibie LIR przed spotkaniem, a także był
zamieszczony na stronie  internetowej  LIR, proponując tym samym, aby
przyjąć go bez czytania. Zgłoszono uwagę aby poprawić jeden błąd literowy w
tekście. Wszyscy obecni byli za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia
WZ.

Ad.6

Sprawozdanie Zarządu LIR za rok 2014 przedstawił Prezes Lubelskiej Izby
Rolniczej Pan Robert Jakubiec. Powstały wątpliwości dlaczego delegaci
nowej kadencji mają zatwierdzać sprawozdania z działalności poprzedniej
kadencji. Nawiązała się również dyskusja odnoście planowanych wyjazdów na
targi rolnicze dotyczące klucza doboru uczestników wyjazdu. Po
wypowiedziach delegatów członek Zarządu LIR, Pan Marcin Sulowski odczytał
projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LIR
z działalności statutowej i finansowej za rok 2014. Po odczytaniu projektu
uchwały poddano ją pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 32
delegatów, wstrzymało się 3 delegatów, żaden nie był przeciw. Uchwała
dotycząca zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej



i finansowej LIR za 2014 rok nr 6/IV/2015 została przyjęta. (załącznik nr 5).

Ad.7

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji
Rewizyjnej za rok 2014. Pan Wojciech Piszczyński - jako przewodniczący
komisji rewizyjnej odczytał treść sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej
LIR w roku 2014, oraz złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla zarządu LIR.
Uwag do powyższego sprawozdania nie było. Pan Marcin Sulowski odczytał
treść projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Rolniczej za
rok 2014. Powyższa uchwała została poddana pod głosowanie, w wyniku
jawnego głosowania stwierdzono, że 33 delegatów było za przyjęciem uchwały,
2 delegatów wstrzymało się od głosu, żaden nie głosował przeciw. Uchwała nr
7/V/2015 została podjęta. (załącznik nr 6).

Ad.8

Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla
Zarządu LIR, który przedstawił Przewodniczący w/w komisji, przystąpiono do
podjęcia uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok
2014. Uchwała została przyjęta podczas jawnego głosowania stosunkiem głosów
za - 31, przeciw - 0, wstrzymał się od głosu - 4. Uchwała nr 8/V/2015 została
podjęta. (załącznik nr 7).
Po zakończeniu głosowania Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej w imieniu całego
Zarządu LIR podziękował zebranym Delegatom za udzielenie absolutorium.

Ad.9

Po zapoznaniu się delegatów z budżetem Lubelskiej Izby Rolniczej na rok 2015
oraz zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Pan Marcin Sulowski
odczytał projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia budżetu LIR na rok 2015.
Delegaci mieli szereg pytań odnośnie poszczególnych punktów budżetu:
(z czego wynika, jak jest planowany, do czego jest wykorzystywany). Na
pytania odpowiadali: Prezes LIR - Pan Robert Jakubiec, Główna Księgowa -
Pani Elżbieta Lecewicz oraz Radca Prawny - Pani Magdalena Gorycka.
Głosowanie nad uchwaleniem budżetu odbyło się w trybie jawnym. Za przyjęciem
uchwały głosowało 31 delegatów, wstrzymało się 3, przeciw był 1 delegat.
Uchwala nr 9/V/2015 została podjęta. (załącznik nr 8).

Ad.10

Następnie przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie ustalenia zasad
zwrotu kosztów podróży służbowych członkom Walnego Zgromadzenia, Rad
Powiatowych, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatowi do Krajowej Rady
Izb Rolniczych. Pan Marcin Sulowski odczytał projekt uchwały. Po dyskusji



nastąpiła zmiana wysokości diet odpowiednio w pkt. 3 z sześćdziesięciu złotych
na siedemdziesiąt pięć złotych i w pkt. 4 z siedemdziesięciu złotych na
osiemdziesiąt pięć złotych. Projekt uchwały uwzględniający powyższe zmiany w
pkt.3 i pkt.4 został poddany pod głosowanie. Za było 35 delegatów, nikt się nie
wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała nr 10/V/2015 została podjęta.
(załącznik nr 9).

Ad.11

Następnie delegaci przeszli do kolejnego punktu obrad. Z formalnym wnioskiem
wystąpił Pan Leszek Sęk. Zaznaczył, że proponowane kwoty diet są za wysokie i
zaproponował stawki: dla Przewodniczącego Rady Powiatowej 150 zł, dla
Wiceprzewodniczącego 120 zł i Członka Rady 100 zł. Do dyskusji włączył się
Pan Waldemar Rzepecki i zaproponował aby podwyżka wynosiła 25% obecnej
stawki zarówno dla Członków Rad Powiatowych jak i Członków Walnego
Zgromadzenia. Prezes LIR poddał pod głosowanie podane we wniosku stawki
dla poszczególnych Członków Rad Powiatowych. I tak, dieta dla Członka Rady
Powiatowej 100 zł: za - 18, wstrzymało się - 13, przeciw - 0; dieta dla
Przewodniczącego Rady Powiatowej 150 zł: za - 20, wstrzymało się -11, przeciw -
0; dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady 120 zł: za - jednogłośnie. Pan Marcin
Sulowski odczytał projekt uchwały podając wysokości stawek: Przewodniczący -
150 zł, Wiceprzewodniczący - 120 zł, Członkowie Rad Powiatowych – 100 zł.
Projekt został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 28
delegatów, od głosu wstrzymało się 5 delegatów, nikt nie był przeciw. Uchwała nr
11/V/2015 została podjęta. (załącznik nr 10).

Ad.12

W dalszej części obrad Pan Leszek Sęk wystąpił z wnioskiem, aby nie zwiększać
wynagrodzenia Członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej oraz
delegatowi do KRIR na 200 zł tylko na 160 zł. Prezes LIR poddał ów wniosek
pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 28 delegatów, wstrzymało się
6 delegatów, nikt nie był przeciw. Pan Marcin Sulowski odczytał projekt uchwały.
Projekt został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 31
delegatów, od głosu wstrzymało się 2 delegatów, nikt nie był przeciw. Uchwała nr
12/V/2015 została podjęta. (załącznik nr 11).

Ad.13

Delegat z powiatu biłgorajskiego, Pan Józef Pluskwa wystąpił z wnioskiem aby nie
podnosić wynagrodzenia Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu
Lubelskiej Izby Rolniczej. Wniosek formalny został poddany pod głosowanie. Za
wnioskiem głosowało 17 delegatów, wstrzymało się 2 delegatów, 12 było przeciw.
Po konsultacjach z Radcą Prawnym wniosek formalny odrzucił proponowany
projekt uchwały odnośnie wysokości diet w/w osób. Uchwała została usunięta z
porządku obrad WZ.



Ad.14

Delegaci już na początku posiedzenia Walnego Zgromadzenia zaznaczyli, że
chcą poruszyć szereg nurtujących ich problemów. W dyskusji czynny udział brali:
Pani Beata Krzewińska - powiat świdnicki, Pan Jan Gryn - powiat
hrubieszowski, Pan Edward Jarmoszuk - powiat radzyński, Pan Piotr Zaleszczyk -
powiat bialski, Pan Andrzej Grabek - powiat krasnostawski, Pan Waldemar
Rzepecki - powiat kraśnicki, Pan Janusz Skrzypek - powiat kraśnicki, Pan Piotr
Burek - powiat opolski, Pan Andrzej Kiryczuk - powiat parczewski, Pan Leszek
Sęk - powiat świdnicki, Pan Sławomir Czech - powiat parczewski. Delegaci
poruszali bardzo róże problemy, były to między innymi: ograniczenia dostępu do
funduszy unijnych, a także ustawy o ustroju rolnym, suszy, szkód łowieckich,
dopłat do materiału siewnego, a także spraw organizacyjnych odnośnie zasad
pracy Rad Powiatowych.

Po dyskusji zakończyła się pierwsza cześć II Walnego Zgromadzenia Lubelskiej
Izby Rolniczej V kadencji oraz została ogłoszona przez prowadzącego obrady
krótka przerwa.

Ad.15

Pan Robert Jakubiec wznowił obrady i przywitał przybyłych gości na posiedzenie
Walnego Zgromadzenia LIR. W dalszej części posiedzenia udział wzięli: Pan
Janusz Malinowski w zastępstwie Pana Sławomira Sosnowskiego - Marszałka
Województwa Lubelskiego, Pan Andrzej Giszczak - Prezes WZRKiOR, Pan
Andrzej Bieńko - Dyrektor ARiMR O/R Lublin, Pan Piotr Jelonek w zastępstwie
Pani Aliny Podkościelnej - Troetsch - p.o. Dyrektora ANR O/T Lublin, Pan Adam
Rychliczek - Dyrektor ARR O/T Lublin, Pan Piotr Pszczółkowski - Inspektor Oceny
Odmian Stacji Doświadczalnej w Ciciborze, Pan Stanisław Bartman w
zastępstwie Pana Wiktora Szmulewicza - Prezesa KRIR, a także Pan Poseł RP
Krzysztof Michałkiewicz.

Ad.16

Podczas wystąpień poszczególnych gości dyskutowano odnośnie poruszanych
tematów. Z uwagi na obecność Pana Posła większość delegatów zaznaczała
problemy jakie stwarzają między innymi: ustawa o izbach rolniczych, ustawa o
ustroju rolnym, ustawa prawo łowieckie, a także rozporządzenia odnośnie
poszczególnych programów w PROW 2014-2020. Delegaci czynnie uczestniczyli
w posiedzeniu. Każdy z gości przedstawił również sprawy jakimi obecnie zajmuje
się reprezentowany przez niego urząd.

Ad.17

Pan Robert Jakubiec - Prezes LIR, przedstawił i krótko skomentował projekty



proponowanych stanowisk Walnego Zgromadzenia. Po krótkiej dyskusji na II
posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 20 lipca
2015 roku zostały podjęte następujące stanowiska:

Stanowisko Walnego Zgromadzenia V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej
z dnia 20   lipca   2015   roku   w   sprawie   nieadekwatnych   do   skali
zagrożenia   działań podejmowanych w sprawie ASF przez polskie władze.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie niskich cen skupu owoców miękkich.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie kształtowania ustroju rolnego.

Ad.18

Po przyjęciu stanowisk Walnego Zgromadzenia Prezes Lubelskiej Izby
Rolniczej poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i wniosków o
wystosowanie oficjalnych stanowisk przez w/w komisję odnośnie
proponowanych zmian w ustawie o ustroju rolnym i ustawie o uboju
rytualnym. Walne Zgromadzenie jednogłośnie opowiedziało się za
wystosowaniem takich stanowisk.

Ad.19

Na zakończenie Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej podziękował wszystkim
delegatom oraz gościom za przybycie i oficjalnie zamknął II posiedzenie Walnego
Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej V kadencji.

Lublin, dn.20.07.2015 r.

Protokołowała: Agnieszka Wasiak


