PROTOKÓŁ
Z IV Posiedzenia Delegatów
V Kadencji Walnego Zgromadzenia
Lubelskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 czerwca 2016 roku.

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 20 czerwca 2016
roku według zamieszczonego poniżej porządku obrad. Lista obecności delegatów Walnego
Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej oraz zaproszonych gości znajduje się w załączeniu
niniejszego protokołu.
Porządek obrad:
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 2015 r. – podjęcie uchwały,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR w 2015 r. –
podjęcie uchwały,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok 2015 –
po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR,
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2016 – po
przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej LIR,
10. Informacja z prac Zarządu LIR,

Przerwa kawowa – godz. 12:15 – 12:30

11. Wznowienie obrad i powitanie zaproszonych gości,
12. Wystąpienia zaproszonych gości – dyskusja,
13. Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych problemów,
14. Sprawy różne, wolne wnioski,
15. Zamknięcie posiedzenia,
Poczęstunek – godz. 14:30
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Ad. 1.
Zebranie otworzył Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Burek, który poprosił o
powstanie i uroczyste wprowadzenie na sale sztandaru Lubelskiej izby Rolniczej, następnie
powitał wszystkich przybyłych delegatów Walnego Zgromadzenia na IV posiedzeniu WZ
delegatów V kadencji LIR.

Ad. 2.
Po kilku słowach wstępu Pan Piotr Burek – Prezes LIR, zaproponował wybranie
sekretarza i protokolanta. Na sekretarza IV Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie 33
głosami za i 1wstrzymującym się - Pana Janusza Skrzypka. Na protokólanta IV Walnego
Zgromadzenia wybrano jednogłośnie 34 głosami– Pana Sylwestra Dziewulskiego.
Następnie Pan Piotr Burek – Prezes LIR poddał pod głosowanie zaproponowany i
wysłany przez Zarząd LIR porządek obrad, który został przyjęty przez delegatów jednogłośnie
34 głosami.

Ad. 3.
Po przegłosowaniu porządku obrad IV Walnego Zgromadzenia nastąpił wybór
członków do komisji mandatowo-skrutacyjnej. Pan Piotr Burek – Prezes LIR zaproponował,
aby w skład komisji weszli Panowie Adam Łukasiak, Edward Jarmoszuk i Józef Gruszczyk.
Wszyscy Panowie wyrazili zgodę na kandydowanie, a następnie Pan Piotr Burek –
Prezes LIR, poddał kandydatury pod głosowanie, w którym 33 głosami za i 1 głosem
wstrzymującym się przegłosowano skład osobowy komisji mandatowo-skrutacyjnej.

Ad. 4.
Po przejściu do punktu 4 porządku obrad Pan Piotr Burek – Prezes LIR zaproponował
przegłosowanie składu osobowego komisji uchwał i wniosków i zaproponował, aby w skład
w/w komisji weszli Pan Tadeusz Skiba, Pan Jan Tomasz Gryn i Leszek Sęk. Wszyscy wyżej
wymienieni Panowie wyrazili zgodę na kandydowanie, a następnie Pan Piotr Burek – Prezes
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LIR poddał kandydatury pod głosowanie, w którym 32 głosami za i 2 wstrzymującymi się
przegłosowano skład osobowy komisji uchwał i wniosków.
Po umocowaniu się komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków Pan
Józef Gruszczyk – Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, odczytał protokół z
wyboru składu w/w komisji, a następnie został odczytany drugi protokół z posiedzenia Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej o stwierdzeniu prawomocności Walnego Zgromadzenia do
podejmowania decyzji.

Ad. 5.
Pan Piotr Burek – Prezes LIR poinformował zgromadzonych delegatów Walnego
Zgromadzenia, że protokół z ostatniego WZ był do wglądu w sekretariacie LIR

przed

spotkaniem oraz umieszczony jest na stronie internetowej LIR proponując tym samym
przyjęcie go bez wcześniejszego odczytania. Nikt z obecnych na Sali nie zgłosił żadnych uwag
i zastrzeżeń. Następnie wniosek został poddany pod głosowanie, w wynik, którego
jednogłośnie 34 głosami przyjęto protokół z III Walnego Zgromadzenia.

Ad. 6.
Sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Lubelskiej Izby Rolniczej za rok
2015, przedstawił Pan Piotr Burek – Prezes LIR, omawiając najważniejsze sprawy i
przedsięwzięcia podjęte przez Zarząd LIR w 2015 roku. Nakreślił tematykę problemów jakimi
zajmowała się LIR w ostatnim roku: szkodami łowieckimi, ubezpieczeniami rolniczymi,
rynkiem trzody chlewnej, rynkiem mleka, sprzedażą bezpośrednią, a także kształtowaniem
ustroju rolnego. Następnie otwarto dyskusję, w której nikt nie zabrał głosu i nie zgłosił żadnych
uwag i zastrzeżeń.
W wyniku czego Pan Marcin Sulowski – Członek Zarządu LIR odczytał projekt
uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Zarządu LIR za 2015
rok. W/w uchwałę poddano pod głosowanie, która została przyjęta jednogłośnie 34 głosami. Po
chwili Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej – Pan Józef Gruszczyk dokonał
sprostowania ogłoszonych wyników głosowania polegającego na przegłosowaniu uchwały 33
głosami za i 1 osobie nie głosującej.
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Ad. 7.
Kolejnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2015, które zostało przedstawione przez Pana
Wojciecha Piszczyńskiego - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LIR. Po odczytaniu
sprawozdania padło pytanie ze strony Pana Jana Magnuszewskiego o ilość odbytych spotkań
przez Komisję Rewizyjną LIR w 2015 roku. Pan Wojciech Piszczyński - Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej LIR odpowiedział, że w 2015 roku tych spotkań odbyło się jedynie dwa.
Pan Piotr Burek – Prezes LIR zapytał zgromadzonych o ewentualne pytania, uwagi i
zastrzeżenia do zaprezentowanego sprawozdania. Z Sali nie padł żaden głos w wyniku czego
Pan Marcin Sulowski – Członek Zarządu LIR odczytał projekt uchwały WZ w sprawie
udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej LIR za 2015 rok. Pan Piotr Burek – Prezes LIR
poddał uchwałę pod głosowanie w wyniku czego została przyjęta jednogłośnie 34 głosami.

Ad. 8.
W następnym punkcie obrad Pan Marcin Sulowski – Członek Zarządu LIR wstał i
odczytał projekt uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok 2015.
Pan Piotr Burek – Prezes LIR zapytał zgromadzonych o ewentualne pytania i uwagi, z sali nie
padł żaden głos. Następnie uchwała poddana została pod głosowanie w wyniku, którego
przyjęto ją jednogłośnie 34 głosami, udzielając tym samym absolutorium Zarządowi LIR za
2015 rok.

Ad. 9.
Pan Piotr Burek – Prezes LIR przed przejściem do głosowania uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu LIR na rok 2016 udzielił zgromadzonym Delegatom WZ obszernej
informacji na temat procedury przygotowania budżetu LIR. Odwołał się do przesłanego w
materiałach WZ projektu budżetu i zestawienia stanu mienia LIR, wspomniał iż LIR nie posiada
żadnych zobowiązań z tytułu umów pożyczkowych, a ogólny stan finansowy LIR oceniał jako
dobry albo bardzo dobry. Poinformował, że obecnie na kontach LIR znajdują się środki w
wielkości ok. 1 600 000,00 złotych (milion sześćset tysięcy złotych), wpłaty z tytułu odpisu
podatku rolnego wpływają terminowo i są dość zróżnicowane w zależności od gminy,
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jednocześnie wspominając o ogólnym zmniejszeniu wpływów związanych z obniżeniem
podatku rolnego.
Następnie został podjęty temat inwestycji LIR polegający na zakupie nieruchomości, w
której obecnie znajduje się Oddział Zamiejscowy Biura LIR w Zamościu. Poinformowano, że
wstępne rozmowy z właścicielami lokalu zostały już przeprowadzone za pośrednictwem Pana
Piotra Kuranca – Kierownika Oddziału w Zamościu i że wstępna wycena lokalu przez
właścicieli to 250 000,00 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kolejnym punktem był zakup przez LIR nowego samochodu w postaci mini BUS-a
mogącego przewieść większą ilość osób i zakupu garaży w bardziej atrakcyjnej lokalizacji w
stosunku do Biura LIR niż obecna, a także podjęto temat termoizolacji budynków należących
do LIR.
Po wprowadzeniu do zamysłów budżetowych została otwarta dyskusja. Pan Sławomir
Czech zadał pytanie odnośnie wyższych opłat i kosztów zawartych w punkcie 21 i punkcie 5.
Pan Waldemar Banach Dyrektor Biura LIR odpowiedział, że wspomniane wydatki są związane
z zatrudnieniem dwóch nowych pracowników i podwyżki płac pracowników LIR. Wspomniał
także o rozwiązaniu umowy z jednym z pracowników z Zamościa za porozumieniem stron.
Pani Elżbieta Lecewicz – Pracownik Biura LIR zabrała głos i powiedziała, że uwzględnione są
tu także dodatkowe ubezpieczenia OC pracowników z tytułu świadczenia przez pracowników
Biura LIR usług doradczych dla rolników.
Pan Wojciech Piszczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zadał pytanie
odnośnie zakupu i funkcjonowania oprogramowania do administrowania sekretariatem ELDOK. Odpowiedział Pan Waldemar Banach Dyrektor Biura LIR, że podjął już jakiś czas temu
działania zmierzające w celu wyjaśnienia całej sprawy. Wystosowane zostały w tym celu
zapytania odnośnie zakupu i funkcjonowania całego systemu w Biurze i Oddziałach
Zamiejscowych do Pani Krystyny Marczuk – Pracownika Biura LIR i Pani Moniki Chabersiej
– Pracownika Biura LIR (sekretariat). Odpowiedzi były jednak bardzo ogólnikowe, mówiły o
zakupie licencji i przeszkoleniu 16 pracowników z zakresu funkcjonowania systemu. W
odpowiedzi Pani Monika Chaberska wspomniała o przeprowadzeniu ankiety umożliwiającej
jak najlepsze dopasowanie systemu do charakterystyki Biura LIR, pomimo tego system
funkcjonował jedynie dwa tygodnie. Ostatecznie Pan Waldemar Banach – Dyrektor Biura LIR
stwierdził, że wydana kwota prawie 18 000,00 złotych (osiemnaście tysięcy złotych) została
niedostatecznie wykorzystana.
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Pan Jan Magnuszewski stwierdził, że sprawa administracji sekretariatu Biura LIR jest
ważna, ale nie aż tak, żeby zajmowała tyle czasu na WZ i skierował pytanie odnośnie budżetu
i nieuzasadnionych jego zdaniem bardzo dużych zabezpieczonych środków na funkcjonowanie
Komisji Rewizyjnej LIR i zwoływaniu, aż 10 spotkań proponując przy tym 4 spotkania w całym
roku. Pan Janusz Skrzypek powiedział, że lepiej aby środki na funkcjonowanie Komisji
Rewizyjnej były zabezpieczone w budżecie i ewentualnie nie do końca wykorzystane. Pan Jan
Magnuszewski zgłosił wniosek o ograniczenie ilości spotkań Komisji Rewizyjnej LIR do ilości
4 spotkań w ciągu roku.
Pan Grzegorz Gajda zgłosił sprzeciw i stwierdził, że sprawa wyjaśnienia
funkcjonowania systemu EL-DOK nie jest mało ważna i poprosił o rzetelne wyjaśnienie
sprawy.
Pan Piotr Burek – Prezes LIR poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o ograniczeniu liczby
spotkań Komisji Rewizyjnej LIR do 4 w ciągu roku, który upadł w głosowaniu. Za przyjęciem
wniosku głosowało 10 delegatów, 16 głosów było przeciw, 5 głosów wstrzymujących, 3 osoby
nie głosowało.
Pan Wojciech Piszczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię
Komisji Rewizyjnej LIR, w której komisja wnioskuje o przyjęciu budżetu LIR na 2016 rok w
obecnym kształcie.
Pan Marcin Sulowski – Członek Zarządu LIR odczytał projekt uchwały o przyjęciu
budżetu LIR na 2016 rok, uchwała 4/V/2016. Pan Piotr Burek – Prezes LIR poddał pod
głosowanie uchwałę o budżecie, która została przyjęta 33 głosami za i 1 głosem
wstrzymującym.

Ad. 10.
W kolejnym punkcie Pan Piotr Burek – Prezes LIR przedstawił delegatom ogólne
informacje dotyczące obecnych prac Zarządu LIR. Wymienił stanowiska jakie zajmował
Zarząd LIR w ostatnim czasie dotyczące pomocy producentom mleka, biomasy, owoców
miękkich, stanowiska odnośnie wycofania 75 substancji aktywnych w ochronie chemicznej
upraw, uznania mulczowania jako działania proekologicznego i zmian w nowej ustawie o
kształtowaniu ustroju rolnego. Wspomniał także o organizowanych „Spotkaniach Roboczych”
Zarządu LIR z administracją rządową i dyrektorami instytucji około rolniczych, o spotkaniach
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tematycznych dla rolników, o wyjazdach studyjnych LIR na Ukrainę i Łotwę, o rewizycie
delegacji Francuskiej Izby Rolniczej i organizacji tematycznych pikników.
Poruszony został także temat spółki AGRO-LIR, której LIR jest właścicielem i
ujawnienia niejasności jakie zostały ujawnione w ostatnim czasie. W wyniku czego została
podjęta decyzja o przeprowadzeniu zewnętrznego audytu funkcjonowania spółki.
Po udzieleniu ogólnej informacji głos zabrał Pan Bogusław Janociński – Członek
Zarządu LIR i podniósł temat wprowadzenia w Polsce zakazu stosowania zapraw w uprawach
rzepaku chroniących przed szkodnikami, a także obecnie dużego zapotrzebowania gospodarstw
rolnych na glifosat, który ma być w niedługiej przyszłości zakazany w UE.
Pan Marcin Sobczuk poruszył temat wprowadzenia zakazu stosowania 75 substancji
aktywnych, niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy i afery jaka wynikła z pojawieniem się
na rynku podrabianych nawozów sztucznych WE – POLIFOSKA 6.
Pan Zbigniew Górski zabrał głos i powiedział, że za gwałtowny spadek cen zbóż na
Lubelszczyźnie jest odpowiedzialna polityka rządu i zezwalanie na taką sytuacje.
Pan Gustaw Jędrejek - W-c Prezes LIR odpowiedział, że LIR zajmuje się sprawą i
wnioskuje do odpowiednich służb o kontrolowanie tego rynku, oraz LIR posiada informacje o
ilościach importowanych zbóż z za wschodniej granicy, które nie mają nic wspólnego z
rzeczywistością.
Pan Andrzej Dobrowolski poruszył temat podwójnych kontroli polskich produktów
eksportowanych na rynki zachodnie w celu utrudniania wysyłania naszych produktów za
granicę państwa.
Pan Jan Gryn zaproponował aby delegacja LIR uczestniczyła w targach rolniczych
organizowanych we Lwowie, a w kolejnych latach nawet organizowała własne stoisko na tych
targach.

Przerwa kawowa
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Ad. 11.
Po wznowieniu obrad Pan Piotr Burek – Prezes LIR powitał zaproszonych gości
przybyłych na posiedzenie Walnego Zgromadzenia LIR i jednocześnie zaprosił do zabierania
głosu w dyskusji na temat sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim.

Ad. 12.
W dalszej części spotkania głos zabierali zaproszeni goście: Pan Stanisław Bartman Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Pan Krzysztof Chmielik – Wojewódzki Inspektor Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Pan Piotr Woch – Dyrektor Stacji ChemicznoRolniczej Oddział w Lublinie, Pan Zdzisław Antoń – Dyrektor KRUS Oddział Regionalny w
Lublinie, Pan Antoni Skrabucha – Dyrektor LODR w Końskowoli, Pan Kazimierz Choma –
Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Lublinie, Pan Paweł
Piotrowski – Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Pan Sławomir Plis – Z-ca Dyrektora
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Lublinie, Pani Agata
Grula – z up. Wojewody Lubelskiego i Pani Magdalena Smolira – z up. Dyrektora Agencji
Rynku Rolnego. Zaproszeni goście w swoich przemówieniach dziękowali Zarządowi za
zaproszenie na Walne Zgromadzenie LIR, a następnie nakreślali w kilku słowach zadania
jakimi obecnie zajmują się instytucje przez nich kierowane. W trakcie wystąpień gości były
zadawane pytania dotyczące problemów rolników i rolnictwa związanych bezpośrednio z
zagadnieniami jakimi zajmują się dane instytucje.
Do tematów najczęściej poruszanych w dyskusji można zaliczyć: niekontrolowany
import zbóż z Ukrainy, braku kontroli przez odpowiednie służby i rzeczywistej wielkości
sprowadzanych zbóż na teren województwa lubelskiego, podwójne kontrole w granicach UE
dla surowców i produktów eksportowanych przez Polskę do krajów zachodnich, ograniczenia
związane ze zmianami przepisów w zakresie obrotu gruntami rolnymi i utrudnieniami w
obrocie ziemią pomiędzy rolnikami, szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę i
ignorującemu podejściu kół łowieckich wobec poszkodowanych rolników.
W końcowej części dyskusji Pan Sławomir Czech wyraził niezadowolenie z powodu
braku parlamentarzystów na Walnym Zgromadzeniu LIR, osób kreujących nowe prawo.
Zwrócił uwagę, że szczególnie ważne będzie potraktowanie poważnie zmian jakie szykowane
są w nowej ustawie Prawo Wodne, a także objęcia terenu całej Polski obszarem OSN, które w
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znaczący sposób podniosą koszty produkcji i obniżą konkurencyjność polskiego rolnika, który
jest i tak w trudnej sytuacji. Wskazał także pewne niedoskonałości w przepisach dotyczących
tworzenia i dofinansowywania grup producenckich, które wyłączają producentów trzody
chlewnej z członkostwa w grupach zbożowych i roślin oleistych.

Ad. 13.
Pan Piotr Burek – Prezes LIR poprosił obecnych delegatów o zapoznanie się z
projektami stanowisk IV Walnego Zgromadzenia LIR, które zostały dołączone do materiałów
przekazywanym delegatom. Pan Gustaw Jędrejek – Z-ca Prezesa LIR omówił w kilku zdaniach
każdy z projektów stanowisk. Projekty stanowisk dotyczyły ujawnienia i podjęcia negocjacji
Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), następne stanowisko
dotyczyło interwencji w sprawie projektu ustawy Prawo Wodne. W związku z brakiem uwag
powyższe stanowiska Walnego Zgromadzenia LIR zostały przyjęte przez aklamację.

Ad. 14.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Antoni Szczepaniak – Członek Zarządu LIR podnosząc
temat projektu nowej ustawy o Izbach Rolniczych wniesionego przez klub parlamentarny
KUKIZ 15’. Stwierdził, że nowe zapisy nie wpłyną na usprawnienie prac Izb Rolniczych
jedynie przyczynią się do drastycznego podniesienia kosztów funkcjonowania bez rozszerzenia
kompetencji Izb.
Wywiązała się dyskusja, w której Pan Stanisław Bartman - Prezes Podkarpackiej Izby
Rolniczej i przedstawiciel Zarządu KRIR powiedział, że decyzje o zmianach ustawy o Izbach
Rolniczych zależą wyłącznie od ustaleń politycznych w sejmie stwierdzając jednocześnie, że
nowe zapisy w ustawie mogą przysporzyć wielu problemów. Na tym dyskusja zakończyła się.
Pan Piotr Burek – Prezes LIR po zakończeniu dyskusji poprosił Pana Tadeusza Skibę –
Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków o odczytanie wniesionych wniosków w trakcie
trwania IV Walnego Zgromadzenia LIR.
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Wnioski formalne IV Walnego Zgromadzenia V Kadencji z dnia 20.06 2016r.

1. Uszczelnienie wschodniej części Polskiej granicy przez odpowiednie służby w celu
ograniczenie niekontrolowanego importu dużych ilości zbóż na terytorium
województwa lubelskiego.
2. Zwrócenie się do Ministra Obrony Narodowej o rozwiązanie problemu dzikiej
zwierzyny, głównie dzika po przez odstrzał przez wojsko.
3. Przywrócenie stałej stawki dopłaty do wykorzystanego materiału kwalifikowanego.
4. Zwrócenie większej uwagi gminnych delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej na problemy
rolnictwa w ich gminach i uczestnictwa sesjach Rad Gmin i gminnych komisjach.
5. Wprowadzenie kadencyjności w pełnieniu funkcji w Lubelskiej Izbie Rolniczej.
6. Organizacja wyjazdu na targi rolnicze we Lwowie przez Lubelską Rolniczą i
ewentualne zorganizowanie tam stanowiska Lubelskiej Izby Rolniczej.
7. Organizacji tematycznych spotkań dla rolników dla danych regionów województwa
lubelskiego przez Biuro LIR.
8. Wnioskowanie o zmiany w nowych uregulowaniach prawnych dotyczących tworzenia
grup producenckich.

Po odczytaniu wszystkich wniesionych wniosków Pan Piotr Burek – Prezes LIR
zarządził głosowanie nad wniesionymi wnioskami, jednocześnie proponując głosowanie
wspólne. Do propozycji nie wniesiono zastrzeżeń, a powyższe wnioski przegłosowano
jednogłośnie 34 głosami za przyjęciem wniesionych wniosków.

Ad. 15.
Zamknięcia posiedzenia dokonał Pan Piotr Burek – Prezes LIR, dziękując wszystkim
za przybycie. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował: Sylwester Dziewulski
Sekretarz WZ: Janusz Skrzypek
Przewodniczący WZ: Piotr Burek
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