
 

 

Protokół 

z I Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej 

VI kadencji w dniu 5 września 2019 r. 

w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie 

 

 

 

 

Pierwsze  Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej VI kadencji 

odbyło się w dniu 5 września 2019 r. według porządku obrad zamieszczonego poniżej. Lista 

obecności delegatów Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej znajduje się w 

załączeniu niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad  Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 5 września 2019 r. 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR 

I Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej VI kadencji otworzył najstarszy 

wiekiem Pan Leszek Sęk – Przewodniczący Rady Powiatowej LIR Powiatu Świdnickiego, po 

czym nastąpiła ceremonia wprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby Rolniczej.  

Ad. 2. 

Prezentacja członków Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej (osobiście, 

każdy członek) 

Pan Leszek Sęk – Prowadzący obrady Walnego Zgromadzenia działając zgodnie z 

odczytanym porządkiem obrad poprosił wszystkich kolejno wyczytując z listy o 

zaprezentowanie swojej osoby. Wszyscy członkowie Walnego Zgromadzenia tj. delegaci i 



 

 

przewodniczący z poszczególnych  dwudziestu powiatów województwa lubelskiego 

zaprezentowali swoje sylwetki oraz rodzaj prowadzonej produkcji rolnej.  

 

Ad.3. 

Przyjęcie porządku obrad 

Pan Leszek Sęk – Prowadzący obrady odczytał projekt porządku obrad i zadał pytanie czy są 

jakieś uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Z sali padł głos, aby pozamieniać 

kolejność wykonywania poszczególnych punktów obrad tzn. przenieść  pkt 12 w miejsce pkt 

10.  Zaproponowana zmiana została poddana pod głosowanie. W wyniku głosowania jawnego 

zaproponowana zmiana została odrzucona przy 24 osobach głosujących przeciw 

zaproponowanej poprawce, 3 osobach wstrzymujących się i 11 osobach głosujących za 

wprowadzeniem poprawki.  

Po odczytaniu zaproponowanego projektu porządku obrad i głosowaniu delegatów WZ  nad 

przyjęciem, porządek obrad został przyjęty przy trzech osobach wstrzymujących się od głosu.  

Z sali padł głos sprzeciwu odnośnie nagrywania na kamerę obrad Walnego Zgromadzenia. 

Obecna na sali Pani Jolanta Szałas – pełniąca funkcję Dyrektoria Biura Lubelskiej Izby 

Rolniczej poinformowała, że kamera jest wyłączona, ale dla potrzeb napisania protokołu 

Walne Zgromadzenie będzie nagrywane na dyktafon.  

Ad. 4 

Wybór sekretarza i protokólanta Walnego Zgromadzenia 

Pan Leszek Sęk zaproponował, by protokólantem Walnego Zgromadzenia była Małgorzata 

Karasek – Pracownik Biura Lubelskiej izby Rolniczej. Propozycja została przyjęta przez 

Walne Zgromadzenie przez aklamację. Następnie prowadzący obrady Pan Leszek Sęk 

zaproponował zgłaszanie propozycji na sekretarza. Pan Stanisław Bondyra zgłosił na 

sekretarza Pana Piotra Kielara i propozycja ta została przyjęta przez członków Walnego 

Zgromadzenia przez aklamację.  

 

 

 



 

 

Ad.5., Ad.6 

Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej 

 

Prowadzący obrady Prezes Pan Leszek Sęk przechodząc do kolejnego punktu obrad 

zaproponował zgłaszanie kandydatów do składu komisji mandatowo – skrutacyjnej. Delegaci 

zgłaszali kandydatów do pracy w  komisji mandatowo – skrutacyjnej. Zgłoszono 

następujących kandydatów tj.: Michał Cholewa, Jarosław Wilgos, Stanisław Bondyra, 

Krzysztof Koślacz, Piotr Kiełbasa. Wszystkie osoby zgłoszone do pracy w komisji 

mandatowo – skrutacyjnej wyraziły zgodę. Prowadzący obrady Pan Leszek Sęk  zapytał 

osoby uczestniczące w WZ czy na sali są inne propozycje. W związku z tym, iż nie padły inne 

propozycje przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym składem komisji mandatowo – 

skrutacyjnej. W wyniku głosowania okazało się, że jednogłośnie został przyjęty proponowany 

skład komisji, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Komisja mandatowo – 

skrutacyjna przystąpiła do pracy. Po dokonaniu wyboru przewodniczący  komisji Mandatowo 

– Skrutacyjnej Pan Michał Cholewa odczytał protokoły z posiedzenia komisji tj. protokół z 

stwierdzenia qworum oraz protokół z ukonstytuowania się komisji mandatowo - skrutacyjnej. 

Protokoły z posiedzenia komisji mandatowo – skrutacyjnej  podczas obrad WZ LIR znajdują  

się w załączeniu protokołu.  

 

Ad. 7. 

Wybór Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej  

Zanim przystąpiono do zgłaszania kandydatów pan Michał Cholewa zapytał czy będzie 

można zadawać pytania kandydatom na prezesa. Z sali padły różne głosy w kwestii 

rozumienia słowa prezentacja. Poproszono zatem o głos Pana Ignacego Chwesiuka – 

Mecenasa Biura Lubelskiej Izby Rolniczej  w kwestii spornej. Pan Mecenas wyjaśnił, że 

Walne Zgromadzenie powinno zdecydować czy ma być krótkie przedstawienie kandydatów 

czy przedstawienie z zadawaniem pytań. Pan Bartłomiej Świtała zgłosił wniosek by 

prezentacja była bez zadawania pytań.  

Pan Leszek Sęk prowadzący obrady sformułował wniosek do przegłosowania kto jest za tym, 

by zadawać pytania kandydatom na prezesa. W wyniku głosowania wniosek nie przeszedł, 

przy 16 osobach głosujących przeciw i 12 osobach za przyjęciem wniosku. Pan Michał 

Cholewa zgłosił, że życzy sobie, by w protokole było zapisane, że Walne Zgromadzenie nie 

życzy sobie zadawania pytań  kandydatowi na prezesa.  



 

 

Prowadzący obrady Pan Leszek Sęk zaproponował zgłaszanie kandydatów na prezesa. Pan 

Marcin Sulowski zgłosił kandydaturę na Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej - Pana Gustawa 

Jędrejka. Pan Gustaw Jędrejek oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie. Pan Leszek 

Sęk zgłosił sam swoją kandydaturę na Prezesa. Pan Leszek Sęk zadał pytanie czy są jeszcze 

inne propozycje kandydatów. Ponieważ nikt więcej nie zgłosił żadnej propozycji lista 

kandydatów  została zamknięta.  

Pan Leszek Sęk poprosił o prezentację kandydatów w kolejności zgłoszenia. Jako pierwszy 

swoją prezentację przedstawił Pan Gustaw Jędrejek.  Po prezentacji Pana Gustawa Jędrejka 

swoją kandydaturę zaprezentował Pan Leszek Sęk. Po prezentacji delegaci zadawali pytania. 

Po wyczerpani pytań Pan Leszek Sęk prowadzący obrady poprosił Pana Michała Cholewę- 

Przewodniczącego Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 

Po czym nastąpiło głosowanie. Po głosowaniu Komisja Mandatowo – Skrutacyjna 

przedstawiła wyniki głosowania. Pan Gustaw Jędrejek otrzymał 27 głosów, Pan Leszek Sęk – 

13 głosów. Prezesem Lubelskiej Izby Rolniczej został Pan Gustaw Jędrejek. Pan Leszek Sęk 

po odczytaniu treści uchwały w sprawie wyboru Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej zarządził 

głosowanie nad podjęciem uchwały. Przy jednym głosie wstrzymującym się i większości za, 

uchwała została podjęta. Dalszą część obrad poprowadził Pan Gustaw Jędrejek – nowo 

wybrany  Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby 

Rolniczej poprosił Pana Leszka Sęka, aby w kilku słowach ocenił współpracę z jego osobą. 

Pan Leszek Sęk pozytywnie ocenił współpracę dotychczasową z nowo wybranym Prezesem 

LIR.  

 

Ad. 9. 

Wybór Wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej 

Pierwszą kandydaturą zgłoszoną na wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej była kandydatura 

Pana Antoniego Skury. Kolejną propozycją kandydata było zgłoszenie Pana Zbigniewa 

Górskiego. Zgłoszeni kandydaci obaj oddzielnie oświadczyli, że wyrażają zgodę na 

kandydowanie na wiceprezesa. Po czym nastąpiła prezentacja Pana Zbigniewa Górskiego i 

potem Pana Antoniego Skury. Po prezentacji Pan Gustaw Jędrejek zaproponował, by Komisja 

Mandatowo- Skrutacyjna wyjaśniła członkom walnego zgromadzenia zasady głosowania. 

Przystąpiono do głosowania tajnego nad wyborem wiceprezesa. W wyniku głosowania po 

odczytaniu protokołu wyników głosowania okazało się, że wiceprezesem Lubelskiej Izby 

Rolniczej został Pan Antoni Skura, który zdobył 28 głosów. Natomiast Pan Zbigniew Górski 

otrzymał 12 głosów. Pan Antoni Skura podziękował za oddane głosy. Pan Gustaw Jędrejek po 



 

 

odczytaniu treści uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej 

zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. Przy dwóch głosach wstrzymujących się i 

większości za, uchwała została podjęta. 

 

Ad. 10  

Wybór członków Zarządu LIR 

Pan Gustaw Jędrejek zaproponował zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Lubelskiej 

Izby Rolniczej. Zgłoszone zostały następujące osoby tj.: Pan Janusz Skrzypek, Pan Roman 

Chudzik, Pan Paweł Golec. 

Zgłoszeni kandydaci oddzielnie oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie na 

Członków Zarządu . Po czym nastąpiła prezentacja poszczególnych kandydatów. 

Po prezentacji wszystkich kandydatów Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby 

Rolniczej  poprosił komisję o przeprowadzenie wyborów i objaśnienie zasad głosowania 

członkowie walnego zgromadzenia przystąpili do głosowania tajnego nad wyborem 

Członków Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej. W wyniku głosowania po odczytaniu protokołu 

wyników głosowania okazało się, że Członkami Zarządu LIR zostali:  Pan Paweł Golec (32 

oddanych głosów), Pan Roman Chudzik (33 głosy oddane), Janusz Skrzypek (35 głosów).  

Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR po odczytaniu treści uchwały w sprawie wyboru Członków 

Zarządu  Lubelskiej Izby Rolniczej zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. Uchwała 

została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

 

Ad. 11 

Wybór komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Rolniczej 

Pan Gustaw Jędrejek zaproponował delegatom zgłaszanie kandydatów na członków komisji 

rewizyjnej. Zgłoszono następujące osoby: Bojarski Adam, Brankiewicz Henryk, Doszko 

Grzegorz, Piszczyńki Wojciech, Rzepecki Waldemar, Tobiasz Violetta. Zgłoszeni kandydaci 

oddzielnie oświadczyli, że wyrażają zgodę na kandydowanie na Członków Komisji 

Rewizyjnej.  Po czym nastąpiła prezentacja poszczególnych kandydatów. Po prezentacji 

wszystkich kandydatów Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej  poprosił 

komisję o przeprowadzenie wyborów i objaśnienie zasad głosowania na członków komisji 

rewizyjnej. Delegaci WZ  przystąpili do głosowania tajnego związanego z  wyborem 

Członków Komisji Rewizyjnej  Lubelskiej Izby Rolniczej. Po przeprowadzonych wyborach 

Przewodniczący Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej odczytał wyniki. Członkami Komisji 



 

 

Rewizyjnej wybrani zostali: Pan Bojarski Adam otrzymał 30 głosów, Brankiewicz Henryk 

otrzymał 26 głosów, Piszczyński Wojciech otrzymał 29 głosów, Rzepecki Waldemar 

otrzymał 29 głosów, Tobiasz Violetta otrzymała 24 głosy.  Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR 

po odczytaniu treści uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej  Lubelskiej 

Izby Rolniczej zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta 

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

 

 

Ad.12.  

Wybór delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych 

Pan Gustaw Jędrejek zaproponował delegatom zgłaszanie kandydatów na delegata do KRIR. 

Zgłoszony został Pan Grzegorz Pszczoła, który wyraził zgodę na kandydowanie. Po czym 

nastąpiła prezentacja kandydata. Po prezentacji Komisja Mandatowo – Skrutacyjna 

przystąpiła do wyjaśniania zasad głosowania po czym nastąpiło głosowanie. W wyniku 

głosowania po odczytaniu protokołu głosowania okazało si, że Pan Grzegorz Pszczoła został 

delegatem do KRIR  otrzymując 32 ważnych głosów. Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR po 

odczytaniu treści uchwały w sprawie wyboru delegata do KRIR  zarządził głosowanie nad 

podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

Ad.13 

Wolne wnioski  

Delegaci poruszali problemy związane ze zwiększeniem kompetencji izb rolniczych, by 

stanowiska, opinie były wiążące dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sygnalizowano, 

że należy lobbować nasze propozycje zmian przepisów prawnych. Kolejna propozycja 

delegatów wiązała się z uaktywnieniem rad powiatowych i zmianą statutu by tych rad 

odbywało się w ciągu roku więcej niż cztery. Delegaci zgłaszali propozycję zmiany systemu 

monitoringu suszy oraz zmiany wyliczania strat w protokołach podpisanych przez komisję do 

spraw szacowania strat w rolnictwie. Zaproponowany został również sztywny termin 

wyborów do izb rolniczych. Delegaci zgłosili potrzebę poznania pracowników Lubelskiej 

Izby Rolniczej na najbliższym WZ oraz zestawienie tabelaryczne ile gmin i ile środków 

finansowych przeznacza na Lubelską Izbę Rolniczą. Sygnalizowano również potrzebę zmiany 

systemu ubezpieczeń rolniczych.  

 

 



 

 

 

Ad. 14.  

Zamknięcie obrad  

Zamknięcia obrad dokonał nowo wybrany Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Pan Gustaw 

Jędrejek dziękując wszystkim za udział w obradach i deklarując swoją otwartość na wnioski 

delegatów. Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

Protokołowała Małgorzata Karasek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


