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Protokół  

z VI Walnego Zgromadzenia 

 Lubelskiej Izby Rolniczej  

V kadencji w dniu 27 marca 2017 r.  

w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 27 marca 2017 r. według 

porządku obrad zamieszczonego poniżej.  Lista obecności delegatów Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu. W obradach 

delegatów Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli również zaproszeni 

goście. Lista zaproszonych gości znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.  

 

 

Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 27 marca 2017 r. 

 

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00 

 

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 2016 r. – podjęcie uchwały, 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2016 - podjęcie 

uchwały, 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok 2016 – po 

zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2017 – po przedstawieniu opinii 

Komisji Rewizyjnej LIR. 

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

Powiatowych. 

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

Walnego Zgromadzenia, Komisji rewizyjnej oraz delegatowi do Krajowej Rady Izb 

Rolniczych. 

11 a. Regulacja zmian wysokości diet ryczałtowych dla Wiceprezesa i członków zarządu. 

12. Informacja z prac Zarządu LIR 

 

Przerwa kawowa - 12.15 – 12.30. 

 

13. Wznowienie obrad i powitanie zaproszonych gości, 

14. Wystąpienia zaproszonych gości – dyskusja, 

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

16. Sprawy różne, wolne wnioski, 

17. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Poczęstunek – 14.30 

  

Ad.1. 

Uroczyste otwarcie VI Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej V kadencji 

rozpoczęło się od komendy wprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby Rolniczej. Sztandar ten 

został wprowadzony przez poczet sztandarowy, w którym uczestniczyli Pan Radosław Zaleski, 

Pani Milena Bogusz oraz Pani Elżbieta Lecewicz – Pracownicy Biura Lubelskiej Izby 

Rolniczej. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Pan Prezes powitał wszystkich zgromadzonych na sali delegatów oraz obecnych na sali  

zaproszonych gości. Prowadzący obrady Prezes – Piotr Burek  jak zaznaczył zgodnie z 

regulaminem obrad WZ przeszedł w dalszej części obrad do wyboru sekretarza oraz 

protokólanta Walnego Zgromadzenia. Zaproponował by sekretarzem  obrad walnego był Pan 

Janusz Skrzypek, natomiast na protokólanta zaproponował  Panią Małgorzatę Karasek – 

Pracownika biura LIR i zapytał delegatów czy są inne propozycje na pełnienie tych funkcji. W 

związku z tym, iż z sali nie padły inne propozycje zapytał  Pana Janusza Skrzypka czy wraża 

zgodę na funkcję  sekretarza VI Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej. Pan Janusz 

Skrzypek jako członek Walnego Zgromadzenia wyraził zgodę na funkcję sekretarza obrad 
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Walnego Zgromadzenia. Pan Piotr Burek- Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zaproponował 

przegłosowanie wyboru sekretarza. W wyniku głosowania jednogłośnie na sekretarza obrad 

WZ wybrano Pana Janusza Skrzypka. Potem Pan Piotr Burek- Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej 

zaproponował by Pani Małgorzata Karasek została protokólantem obrad i zapytał czy wyraża 

zgodę na pełnienie tej funkcji. Pani Małgorzata Karasek wyraziła zgodę w związku z tym 

nastąpiło głosowanie w którym jednogłośnie na protokólanta Walne Zgromadzenie wybrało 

Panią Małgorzatę Karasek. Pan Piotr Burek- Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej poinformował 

wszystkich obecnych na sali, że posiedzenie jest nagrywane do celów protokołu.  

Ad.2 

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Burek odczytał zaproponowany projekt porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej. Po odczytaniu Pan Prezes zapytał czy 

ktoś na sali z obecnych członków Walnego Zgromadzenia ma jakieś propozycje zmiany 

zaproponowanego porządku obrad.  

Zmiany do porządku obrad zgłosił Pan Antoni Szczepaniak – Członek Zarządu Lubelskiej Izby 

Rolniczej proponując wprowadzenie punktu dotyczącego pojęcia uchwały w sprawie regulacji 

zmian wysokości diet ryczałtowych dla wiceprezesa i członków zarządu. W związku z tym, iż 

nie było innych propozycji zmian porządku obrad wniosek został poddany pod głosowanie. W 

wyniku głosowania członków Walnego Zgromadzenia okazało się, że 14 osób było za 

przyjęciem tego wniosku, przeciw 2 osoby, 13  osób wstrzymało się od głosu. Wniosek Pana 

Antoniego Szczepaniaka został przyjęty do porządku obrad. Po kolejnym odczytaniu przez 

Prezesa porządku obrad przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Przy 

dwóch wstrzymujących się od głosowania członkach WZ porządek obrad został przyjęty.  

Ad.3. 

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan – Piotr Burek przechodząc do kolejnego punktu obrad 

przedstawił skład osobowy komisji  mandatowo - skrutacyjnej poprzedniego V Walnego 

Zgromadzenia. Zaproponował by te same osoby pracujące w komisji na poprzednim walnym 

czyniły tą powinność również na obecnych obradach. Zadał również pytanie czy obecni na sali 

delegaci mają inne propozycje. Z sali nie padły inne propozycje wobec czego Pan Prezes  

zapytał  Pana Józefa Gruszczyka, Pana Edwarda Jarmoszuka oraz Pana Adama Łukasika czy 

wyrażają zgodę uczestniczenia w komisji mandatowo – skrutacyjnej.  Wszyscy Panowie 

wyrazili zgodę do pracy w tej komisji wobec czego Pan Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej 

zaproponował głosowanie nad wyborem komisji mandatowo – skrutacyjnej. W wyniku 

głosowania okazało się, że komisja mandatowo- skrutacyjna została wybrana jednogłośnie.  

 

Ad. 4.  

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan – Piotr Burek przechodząc do kolejnego punktu obrad 

przedstawił skład osobowy komisji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej wymieniając nazwiska osób pracujących w tej komisji tj. Pan Jan 

Gryn, Pan Tadeusz Skiba, Pan Leszek Sęk. Potem zapytał wszystkich zgromadzonych 

delegatów czy są jakieś  inne kandydatury osób do pracy w komisji uchwał i wniosków. W 

związku z tym, że na sali nie zgłoszone zostały  inne propozycje Prezes Lubelskiej Izby 

Rolniczej Pan – Piotr Burek zaproponował przegłosowanie  wyboru komisji uchwał i wniosków 
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w składzie: Jan Gryn, Tadeusz Skiba, Leszek Sęk. Komisja uchwał i wniosków w składzie: Jan 

Gryn, Tadeusz Skiba, Leszek Sęk została przyjęta przez członków Walnego Zgromadzenia  

jednogłośnie, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny.  

Ad.5 

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan – Piotr Burek przechodząc do kolejnego punktu obrad 

zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia bez czytania 

jednocześnie informując, że protokół ten był zgodnie z przyjętym statutem izby oraz 

obowiązującą ustawą wyłożony w stosownym terminie na terenie biura Lubelskiej Izby 

Rolniczej jak również był umieszczony na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej. 

Prezes zaproponował więc przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu. W wyniku 

głosowania okazało się, że protokół został przyjęty jednogłośnie.  

Ad.6 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i 

finansowej LIR w 2016 r. – podjęcie uchwały, 

W tym punkcie Prezes przedstawił prezentację multimedialną z podjętych stanowisk przez 

Zarząd i Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej w roku 2016 oraz działań podjętych 

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na apel Lubelskiej Izby Rolniczej.  

Po zakończonej prezentacji Prezes otworzył dyskusję i poprosił o pytania.. Sławomir Czech 

zadał pytanie prosząc o podanie informacji ile decyzji wydał Zarząd negatywnych w sprawie 

predyspozycji do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Prezes odpowiedział, że bardzo niewiele 

i wyjaśnił procedury związane z wydawaniem opinii przez Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej.             

Głos zabrał Pan Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP (powiat janowski) dziękując za zaproszenie 

oraz poprosił o przesłanie wypracowanych wniosków. Wobec braku pytań Prezes zarządził 

odczytanie treści uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LIR 

z działalności statutowej i finansowej LIR w 2016 r. Po odczytaniu chwały Prezes poprosił 

Przewodniczącego komisji mandatowo- skrutacyjnej o odczytanie protokołu wyboru Komisji 

Mandatowo- skrutacyjnej oraz protokół z posiedzenia komisji mandatowo – skrutacyjnej. 

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji uchwał i wniosków odczytując protokół z wyboru 

komisji uchwał i wniosków. Po czym przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały w 

sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i 

finansowej LIR w 2016 r. . Uchwała został przyjęta większością głosów, przy zero osób 

wstrzymujących się.  

 

Ad. 7.  

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2016 - podjęcie 

uchwały.  

Prezes LIR poprosił o odczytanie  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania  Komisji 

Rewizyjnej LIR za rok 2016 r. Po odczytaniu sprawozdania  przystąpiono do głosowania nad uchwałą 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2016 . Uchwała została 

podjęta jednogłośnie.  
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Ad. 8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok 2016 – po 

zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR.  

Prezes zaproponował dyskusję nad projektem uchwały. W związku z tym, że nikt nie wyrażał woli 

zabrania głosu Prezes poprosił o odczytanie projektu uchwały i przystąpienie do głosowania. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. Prezes podziękował za udzielenie absolutorium dla zarządu i powiedział, 

że z pomocą WZ postarają się uczyć się i jeszcze więcej pracować.  

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2017 – po przedstawieniu opinii 

Komisji Rewizyjnej LIR. 

 Po odczytaniu opinii Komisji Rewizyjnej przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2017. Prezes poprosił o zadawanie pytań w sprawie 

zaplanowanego budżetu na rok 2017 informując członków o wydatkach jakie były dokonywane w 

poprzednim roku oraz planach inwestycyjnych na najbliższą przyszłość związanych z zakupem budynku 

w O/Z w Zamościu , pozyskaniu budynku w Grabanowie na siedzibę O/Z w Białej Podlaskiej oraz 

zamiarach pozyskania działki budowlanej z ANR oraz budowy centrali, wolnostojącego budynku dla 

Lubelskiej Izby Rolniczej.  

Pierwszy głos w dyskusji zabrał Pan Robert Jakubiec zgłaszając wniosek zobowiązujący 

Zarząd LIR do przekazania środków finansowych na Porejestrowe Doświadczalnictwo 

Odmianowe w kwocie nie mniejszej niż 25 tys. złotych. Pan Prezes odpowiedział, że Zarząd 

udzielił takiego wsparcie w ubiegłym roku w kwocie 10 000 zł i jeśli zajdzie taka potrzeba i 

WZ narzuci określoną kwotę to również będzie wspierał PDO w tym roku. Kolejny głos w tym 

temacie zabrał Józef Pluskwa zadając pytanie jaka kwotę na PDO proponuje Zarząd? Prezes 

LIR odpowiedział, że jest otwarty na propozycje ze strony członków Walnego Zgromadzenia. 

Pan Józef Pluskwa  zabierając głos ponownie powiedział, że Zarząd LIR może przekazać kwotę 

do 25 tys. zł. Pan Jan Gryn zabierając głos powiedział, że kwota 25 tys. zł to dla izby nie jest 

dużo, a działanie takie może pokazać, że izba coś dla rolników robi, bo część ludzi właśnie tymi 

badaniami się podpiera.  Drugi temat jaki został poruszony przez Jana Gryna to apel o jak 

najszybsze wprowadzenie w życie nowej ustawy o nasiennictwie jaka została opracowana przez 

resort rolnictwa. Tłumaczył, że ta nowa ustawa jest korzystna dla rolników, a odstępstwo rolne 

całkowicie zwolnione. Kolejno głos zabrał Pan Bogusław Janociński informując o pracach nad 

soją w PDO. Przekonywał on  jak ważne jest pozyskanie tego białka do produkcji zwierzęcej 

w Polsce. Na koniec swojej wypowiedzi podziękował za wniosek dofinansowania PDO w 

kwocie 25 tys. zł. 

Pan Grzegorz Pszczoła  zaproponował by każdy delegat dostał listę zalecanych odmian. Prezes 

powiedział, że nie ma z tym problemu, materiały takie zostaną przekazane delegatom.  
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Kolejno głos zabrał Pan Piotr Olszówka  Poseł na Sejm RP wypowiadając się na temat importu 

pasz GMO oraz potrzeby produkcji w Polsce roślin wysokobiałkowych. Podziękował za 

zaproszenie na WZ i poprosił o zapraszanie na takie spotkania w przyszłości.  

Pan Robert Jakubiec zabierając głos powiedział, że w wypowiedzi Posła zabrakło jednego 

zdania zapewniającego, że jak najszybciej wejdzie w życie prawo nasienne jeszcze przed 

siewem jesiennym. Przypomniał również o dwóch wnioskach jakie zostały zaproponowane 

wcześniej wniosek o dofinansowanie PDO i jak najszybsze wprowadzenie ustawy nasiennej i 

poprosił o przystąpienie głosowania nad tymi wnioskami. Przystąpiono do głosowania nad 

wnioskiem dotyczącym spraw budżetowych LIR dotyczącym zobowiązania Zarządu do 

przekazania kwoty 25 tys. zł na PDO w Ciciborze Dużym. Wniosek został przyjęty 32 głosami 

za, 1 głosem wstrzymującym się. 

Pan Sławomir Czech zaproponował by inwestować środki finansowe, bo są duże rezerwy 

finansowe które przekazywane są na kolejne lata. 

Pan Marcin Sulowski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2017. 

Przystąpiono do głosowania. Jednogłośnie budżet został przegłosowany.       

Ad. 10  

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

Powiatowych. 

Prezes poinformował o aktualnej wysokości diet. 

Pan Robert Jakubiec powiedział, że podwyżki w takiej kwocie dla delegatów nie są istotne. Natomiast 

o poziomie i wielkości izby świadczy siła biura. Powiedział, że pracownicy nie mają podwyżki a inflacja 

rośnie, nie otrzymują również premii kwartalnych.  Dyrektor Biura LIR poinformował o podwyżkach 

udzielanych pracownikom oraz nagrodom udzielanym pracownikom Biura LIR.  

Pan Waldemar Rzepecki powiedział, że jest przeciwny podnoszeniu diet, bo niewiele to da członkom 

rad powiatowych a zrobi złą opinię w ternie. Za te środki niech będą widoczne działania izby.   

Pan Antoni Szczepaniak zaproponował, by wniosek przegłosować i podwyższyć delegatom diety. 

Powiedział, że diety te są niskie, że uczestniczy na posiedzeniach Rad Powiatowych i obserwuje widzi 

niską frekwecję na posiedzeniach Rad Powiatowych sięgającą nawet poniżej 50%.  

Prezes zaproponował odczytanie projektu uchwały i przegłosowanie. Po głosowaniu okazało się, że 10 

osób było za, 16 przeciw, 6 wstrzymało się. Projekt uchwały upadł. 

    

 Ad.11 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu wypłaty diet członkom Walnego 

Zgromadzenia, Komisji rewizyjnej oraz delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Po odczytaniu treści projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Wyniki głosowania za 9, przeciw 

17, wstrzymało się 7 osób. Uchwała nie przeszła. 
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Ad. 11 a 

Regulacja zmian wysokości diet ryczałtowych dla Wiceprezesa i członków zarządu. 

Prezes przedstawił wysokość diet ryczałtowych dla poszczególnych członków Zarządu 

Pan Antoni Szczepaniak przedstawił propozycję dla członków zarządu wysokość ryczałtowych diet 0,6 

i dla wiceprezesa 1,2. Przystąpiono do głosowania.  W wyniku głosowania 5 osób było za, przeciw było 

9 osób, reszta wstrzymała się od głosu. Wniosek upadł.  

Ad.12. 

Prezes przedstawił stanowiska i problemy jakimi zajmuje się Zarząd LIR. Powiedział o pracach nad 

szkodami łowieckimi , o wydawaniu opinii przez izbę na temat wydzierżawienia obwodów łowieckich., 

pracach nad nowelizacją ustawy o izbach rolniczych. Powiedział również o podpisaniu umowy na trzy 

pikniki, które będzie realizować biuro LIR. oraz o podpisaniu umowy na organizację sieci spotkań w 

zakresie innowacji. Powiedział o konferencji która była organizowana w miesiącu lutym w lubelskim 

Urzędzie Wojewódzkim nt. rodzimych gospodarstw rolnych oraz o konferencji którą zamierza 

zorganizować LIR we Lwowie nt. Afrykańskiego Pomoru Świń. Prezes wspomniał również o zmianie 

wydawcy biuletynu LIR, zmianie redaktora  oraz obniżenia  kosztów biuletynu oraz o udziale Pana 

Waldemara Banacha jako przedstawiciela Polski w Copa – Cogeta w Brukseli.  

W dalszym toku wypowiedzi głos zabrał Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej 

przekazując informację z prac Rady Społecznej w ODR w Końskowoli. Powiedział w jaki sposób 

nastąpiło przekazanie majątku trwałego przez poprzedniego dyrektora WODR Pana Antoniego 

Skrabuchę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego oraz o braku informowania Rady społecznej o tych 

poczynaniach.   

Pan Waldemar Banach powiedział o drukach o udostępnianiu danych osobowych, które przyspieszy 

proces informowania za pomocą sms.  Podkreślił jeszcze raz , że pracownicy otrzymali podwyżki. 

Z sali padł głos by zaproszenia na WZ, Rady Powiatowe, Komisje Rewizyjne były przysyłane na co 

najmniej 10 dni przed zaplanowanym spotkaniem.  

Ad. 13, Ad. 14 

Wznowienie obrad i powitanie zaproszonych gości 

Wystąpienia zaproszonych gości – dyskusja 

 

 

Po przerwie głos jako pierwsza zabrała Pani Katarzyna Szczubiał – Przedstawiciel Wojewódzkiego 

Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.  Powiedziała o obowiązującym zakazie wypuszczania  kur, oraz 

o alternatywnej  możliwości wypuszczania drobiu pod wiatami zadaszonymi. Poruszyła również 

problem ASF występujący na terenie województwa lubelskiego. Głos zabrał Pan Waldemar Rzepecki 

powiedział, że na rolnika za nieprzestrzeganie przepisów nakłada się mandaty, natomiast za 

nieprzestrzeganie odstrzału sanitarnych dzików przez koła łowieckie nie ma uregulowań i koła takie nie 
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są karane mandatami. Pani Katarzyna Szczubiał poruszyła również problem związany z odstrzałem 

sanitarnym oraz odstrzałem planowym.  

Kolejno głos zabrał Pan Krzysztof Dziewulski – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 

Wojewódzkiego w Lublinie. Poruszył problem związany z chorobą ASF, problemy roznoszenia tych 

chorób przez dziki oraz pozytywne efekty wprowadzenia bioasekuracji, która zatrzymała 

rozprzestrzenianie się  ASF na terenie Polski.  

Pan Antoni Skrabucha przedstawił informację na temat stanu wieczystego majątku WODR w 

Końskowoli oraz ośrodków podległych w Sitnie, Grabanowie i Rejowcu oraz informację w jaki sposób 

majątek ODR został przekazany Urzędowi Marszałkowskiemu.  

W dalszym toku dyskusji zabrał głos Pan Sławomir Plis – Dyrektor WODR w Końskowoli. W swojej 

wypowiedzi odniósł się do problemów z jakimi boryka się obecnie WODR, związanych z pozbyciem 

się majątku trwałego przez poprzedniego dyrektora ODR Pana Antoniego Skrabuchę  oraz o wyniki i 

skutki mediacji jakie przeprowadzono z Urzędem Marszałkowskim i Wojewodą w tej sprawie.  

Kolejno głos w dyskusji zabrał Pan Waldemar Banach. Powiedział o stanowisku jakie podjęło WZ LIR 

w sprawie przekazania majątku trwałego WODR Marszałkowi Województwa. Przypomniał, że Bialsko 

– Podlaska Izba Rolnicza przekazała kwotę 150 tys. zł na rzecz budowy tego ośrodka. Zasygnalizował, 

ze jest to majątek obecnie Lubelskiej Izby Rolniczej. Na koniec powiedział kierując słowa do Pana 

Antoniego Skrabuchy, że to było nie w porządku, ze o zamiarze pozbycia się majątku ODR nie 

poinformował Rady Społecznej działającym przy tym ośrodku.  Głos w tej sprawie zabrał również Pan 

Andrzej Ryl.   

Kolejny głos w dyskusji zabrała Pani Anna Kowalczyk Szot reprezentująca Agencję Rynku Rolnego. 

Wyjaśniła ona procedury związane z przepisami związanymi z obowiązkiem zawierania umów 

kontraktacyjnych na sprzedaż płodów rolnych. Omówiła również działania jakimi zajmuje się ARR min. 

realizacja działań pomocowych w zakresie ASF, zasady przyjmowania wniosków na materiał siewny 

oraz o embargu na owoce i warzywa. 

Kolejno zabrał głos Pan Sławomir Zawierucha – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w 

Ciciborze. Dziękując za wsparcie jakie Lubelska Izba Rolnicza udziela SDOO  poinformował o 

badaniach jakie prowadzone są na soi na terenie województwa lubelskiego.  

Pan Zdzisław Antoń- Dyrektor KRUS OR w Lublinie krótko poinformował członków o działaniach 

jakie prowadzi KRUS. W dalszej wypowiedzi odniósł się do ulotki jaka jest rozpropagowywane wśród  

członków partii PSL, którą jak stwierdził podpisał Pan Krzysztof Hetman – Europoseł. Powiedział, że 

pismo to jest manipulacją, wyjaśniając przy tym procedury prawne w jakich PO i PSL wprowadził nową 

reformę emerytalną.  Pan Zdzisław Antoń przekazał również pisemną informację, która uzyskał od 

Prezesa KRUS w Warszawie odnoszącą się do ulotki propagowanej przez członków PSL. Pismo w 

załączeniu protokołu.  
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Kolejno głos w dyskusji zabrał Pan Artur Pizon – z- ca dyrektora ARiMR przedstawiając realizację 

wypłat środków finansowych w kampanii obszarowej 2016 na terenie województwa  lubelskiego. 

Przedstawił również informację na temat portalu ogłoszeń, który został zrealizowany i jest dostępny dla 

rolników korzystających z wniosków inwestycyjnych. Przekazał też harmonogram wdrażania 

programów inwestycyjnych realizowanych przez ARiMR. Na koniec podał informację dotyczącą 

przejęcia realizacji inwestycji przez ARiMR w związku  połączeniem ARR i ANR w KSOW.  

W dalszej części WZ wystąpił Pan Piotr Woch – Dyrektor Stacji Chemiczno – Rolniczej w Lublinie. W 

swoim wystąpieniu przekazał informację na temat sprawdzania nawozów oraz  kosztów  pobierania 

próbek. 

Kolejno głos zabrał Pan Krzysztof Chmielik – Wojewódzki Inspektor Jakości Artykułów Rolno – 

Spożywczych. Przekazał w swojej wypowiedzi informację na temat sprzedaży bezpośredniej w handlu 

detalicznym oraz zadań jakie realizuje WIJARS w zakresie kontroli jakości.   

W dalszym toku wystąpień zaproszonych gości głos zabrał Pan Krzysztof Podkański – Kierownik BPZ 

ARiMR. Przedstawił on zasady wsparcia dla zwierząt hodowlanych realizowanych przez ARiMR, 

zasady kontroli gospodarstw rolnych  jakie prowadzi ARiMR w województwie lubelskim w zakresie 

produkcji zwierzęcej oraz informację w temacie obowiązków hodowców zwierząt w zakresie 

przekazywania  spisów zwierząt do ARiMR.  

Kolejno wystąpił Pan Andrzej Dobrowolski – Członek WZ LIR. W swoim wystąpieniu przedstawił trzy 

tematy tj.: związane z szkodami jakie wyrządza zwierzyna łowna w uprawach rolnych, koncentracji 

produkcji zwierzęcej i związanych z tym problemów najbliżej położonych mieszańców wsi oraz 

możliwości uprawy konopi oraz jej sprzedaży.  

Głos w dyskusji zabrał Pan Tadeusz Skiba – członek WZ LIR odniósł się do problemów związanych z 

dziką zwierzyną, która wkracza jak sam powiedział na teren miasta. Powiedział, że odstrzał sanitarny  

nie jest wykonywany przez koła łowieckie a tym czasem izba ma opiniować dzierżawę terenów przez 

koła łowieckie, które zawierają umowy na 10 lat. Zadał pytanie czy nie powinniśmy ograniczyć czasu 

podpisywania umów z kołami łowieckimi np. na rok. Zaproponował wniosek by izba wystąpiła do 

starostów by umowy na dzierżawę obwodów łowieckich podpisywać z kołami warunkowo i ten proces 

monitorować. Jeśli sytuacja ze zwierzyną i odstrzałem się zmieni wówczas zaproponował by 

podpisywać umowy jeśli nie to te umowy rozwiązywać. Pan Janusz Skrzypek – członek WZ LIR 

zasygnalizował problem związany z wypadkami samochodowymi ze zwierzyną łowną i brakiem czasu 

na jakąkolwiek reakcję.  

Pan Piotr Burek – Prezes LIR  zabierając głos powiedział  o przygotowanych trzech propozycjach 

stanowisk tj. w sprawie zwierzyny łownej, rolniczego handlu detalicznego oraz importu zbóż z Ukrainy 

do Polski i badaniach nad obecnością GMO. 

Głos w dyskusji kolejno zabrał Pan Leszek Sęk zgłaszając kolejne wnioski min. wniosek o 

przyśpieszenie prac nad ustawa o nasiennictwie, wniosek o rekompensatę za udział delegatów w pracach 
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na rzecz różnych komisji, wniosek dotyczący problemów z obrotem paliwa i przechowywania tegoż 

paliwa w specjalnych zbiornikach dwupłaszczowych, wniosek dotyczący niewykorzystanych środków 

finansowych na Rady powiatowe i możliwość zrobienia dodatkowych posiedzeń Rad, wniosek 

dotyczący sporządzania sprawozdań skondensowanych z działalności izby rolniczej i możliwości 

przekazywania tych sprawozdań władzom samorządowym w gminach, urzędach miast i gmin.  

Pan Bogusław Janociński – Członek Zarządu LIR zaproponował by do wniosku dotyczącego badań 

GMO produktów napływających do nas z Ukrainy dopisać soję, kukurydzę i rzepak.  

Pan Piotr Burek przedstawił kolejno wnioski jakie zostały przedstawione na Walnym Zgromadzeniu i 

zarządził głosowanie. Pod głosowanie zostały poddane następujące wnioski: 

1/ Import zbóż z Ukrainy do Polski,  

2/ Prawo łowieckie, 

3/ Rolniczy handel detaliczny, 

4/ Ustawa o nasiennictwie, 

5/ Wniosek do starostów o skrócenie umów na wydzierżawienie obwodów łowieckich, 

6/ Sprawozdanie z działalności LIR skrócone (skondensowane), 

7/ Obrót paliwem, 

8/ przechowywanie nawozów – rozeznanie tematu przez Zarząd LIR, 

9/ Rady Powiatowe – jeśli zostaną środki finansowe to będzie rozdysponowane na kolejne posiedzenia 

Rad Powiatowych bądź na wyjazdy, 

Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania.  

 

Ad. 16 

Sprawy różne, wolne wnioski, 

Pan Gustaw Jędrejek – Wiceprezes LIR powiedział w jak sposób można ze zwykłego zbiornika zrobić 

zbiornik dwupłaszczowy poprzez pomalowanie od środka tzw.  wylaminowanie.  

Pan Bogusław Janociński zabierając głos powiedział, że był na targach w Kielcach gdzie byli obecni 

przedstawiciele firm sprzedających zbiorniki dwupłaszczowe informując o kosztach tych zbiorników 

powiedział, że to rolnicy poniosą koszty zakupu tych zbiorników. Pan Jan Gryn – Członek WZ LIR 

powiedział, że to są koszty jednorazowe, natomiast rolnicy co roku będą ponosić koszty kontroli tych 

zbiorników pod kontem ich sprawności, a to podwyższy znacznie cenę paliwa.  Wskazał też problem 

związany z przyjazdem tego paliwa i związanej z tym procesem konieczności potwierdzenia odbioru 

paliwa poprzez internet.  
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Ad. 17 

Zamknięcie posiedzenia. 

 

Na zakończenie odbyła się ceremonia wyprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby Rolniczej poprzez 

wydanie komendy przez Pana Piotra Burka – Prezesa LIR. Na tym posiedzenie zostało zamknięte. 

Prezes podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.  

 

 

Protokołowała: Małgorzata Karasek 

 

 

Sekretarz obrad WZ : Janusz Skrzypek – Członek WZ LIR 

 

 

Prowadzący obrady WZ: Piotr Burek – Prezes LIR 

 

 

 

 

 


