Protokół
z III Walnego Zgromadzenia
Lubelskiej Izby Rolniczej
VI kadencji w dniu 14 lipca 2020 r.
w Lublinie

Trzecie Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej VI
kadencji odbyło się w dniu 14 lipca 2020 r. w siedzibie Centrum Kształcenia
Ustawicznego nr 2 przy ulicy Pogodnej 52 w Lublinie według porządku obrad
zamieszczonego poniżej. W posiedzeniu uczestniczyło trzydziestu ośmiu
delegatów reprezentujących poszczególne Rady Powiatowe LIR oraz zaproszeni
goście. Lista obecności delegatów Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby
Rolniczej oraz zaproszonych gości znajduje się w załączeniu niniejszego
protokołu.
Ze względu na panującą w naszym kraju pandemię koronawirusa COVID
-19, zostało zmienione dotychczasowe miejsce spotkania Walnego
Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej. Dodatkowo wdrożone
zostały środki zapobiegawcze przed rozprzestrzenianiem się pandemii.
Obowiązkiem każdego z delegatów oraz zaproszonych gości było dostarczenie
na posiedzenie WZ oświadczenia na potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa
i zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej przez
koronowirusa COVID – 19. Wszyscy delegaci otrzymali maseczki ochronne na
twarz oraz wykonywali obowiązkowo przed wejściem na salę dezynfekcję rąk –
środki zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się COVID -19. Każdy z
delegatów mógł zająć miejsce, które były pojedynczo wyznaczone w
odpowiedniej odległości od sąsiednich osób.
Prowadzący obrady Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej poinformował, że
pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy część pracowników obsługuje
Walne Zgromadzenie, natomiast grupa druga jest dostępna w biurze Lubelskiej
Izby Rolniczej. Powiedział też, że na stole przy wejściu są dostępne druki
formularzy do zgłaszania wniosków oraz o tym, że delegaci w teczkach
otrzymali projekty stanowisk Walnego Zgromadzenia, z którymi należy
zapoznać się w trakcie obrad.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 14
lipca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu
14 lipca 2020 r.
Rozpoczęcie obrad – godz. 9.00
1. Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Wybór Sekretarza i Protokolanta Walnego Zgromadzenia LIR;
4. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej;
5. Wybór komisji uchwał i wniosków;
6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR;
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LIR z działalności
statutowej i finansowej LIR w 2019r. - podjęcie uchwały;
8. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok
2019 – podjęcie uchwały;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok
2019 – po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR;
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2020 – po
przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej LIR;
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania diet dla członków Rad Powiatowych
Lubelskiej Izby Rolniczej powołanych przez Wojewodę Lubelskiego do
komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie województwa
lubelskiego i biorących udział w pracach komisji w 2020 roku
12.Informacje z aktualnej działalności Zarządu LIR;
Przerwa kawowa, poczęstunek – 12.00-13.00
Wznowienie obrad – godz. 13.00
13. Powitanie zaproszonych gości;

14.Wystąpienie zaproszonych gości - dyskusja;
15.Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych
problemów;
16.Sprawy różne, wolne wnioski;
17.Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR
II Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej VI kadencji
otworzył Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, prowadzący
obrady, po czym nastąpiła ceremonia wprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby
Rolniczej. Prowadzący obrady Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby
Rolniczej powitał wszystkich obecnych na sali delegatów oraz Dyrektora Biura
LIR - Jolantę Szałas, Mecenasa LIR - Aleksandrę Kowalczyk oraz pracowników
obsługujących spotkanie.

Ad.2.
Przyjęcie porządku obrad
Pan Gustaw Jędrejek – Prezes LIR, prowadzący obrady odczytał projekt
porządku obrad i zadał pytanie czy są jakieś uwagi do zaproponowanego
porządku obrad. Z sali padł głos, pytanie czy do pkt 7 zaproponowanego
porządku obrad będzie można zadawać pytania. Prowadzący obrady Prezes
wyjaśnił, że pytania można zadawać i jest to przewidziane w programie
spotkania, po czym zarządzone zostało głosowane nad przyjęciem porządku
obrad. Po głosowaniu okazało się, że nikt nie wstrzymał się od głosowania, nikt
nie był przeciwko. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Wybór sekretarza i protokólanta Walnego Zgromadzenia
Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zaproponował
członkom Walnego Zgromadzenia LIR, by protokólantem Walnego
Zgromadzenia była Małgorzata Karasek - Pracownik Biura Lubelskiej Izby
Rolniczej w Lublinie, która protokołowała poprzednie WZ. Następnie
prowadzący obrady Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej

zadał pytanie członkom WZ, czy są inne propozycje z sali. Nikt z obecnych nie
zgłosił innej propozycji. Po czym prowadzący obrady Prezes zaproponował
zgłaszanie propozycji na sekretarza, proponując Piotra Kielara, który pełnił tą
funkcję na poprzednim Walnym Zgromadzeniu. Nikt z obecnych na sali
delegatów nie zgłosił innej propozycji kandydata do pełnienia w/w funkcji.
Nastąpiło głosowanie, w wyniku którego zdecydowano, że protokólantem WZ
będzie Małgorzata Karasek, sekretarzem WZ został wyznaczony Piotr Kilar.
Walne Zgromadzenie delegatów LIR podjęło tą decyzję jednogłośnie, nikt nie
wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwko.
Ad.4.
Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej
Prowadzący obrady Prezes Pan Gustaw Jędrejek, przechodząc do kolejnego
punktu obrad zaproponował skład kandydatów do składu komisji mandatowo skrutacyjnej z ubiegłego Walnego Zgromadzenia LIR, jednocześnie sugerując,
że w składzie komisji mandatowo - skrutacyjnej może być trzy osoby, a nie tak
jak na poprzednich obradach Walnego Zgromadzenia - pięć osób. Zgłoszone
zostały trzy osoby: Krzysztof Koślacz, Jarosław Wilgos, Grzegorz Pszczoła.
Wszystkie osoby zaproponowane do pracy w komisji mandatowo-skrutacyjnej
wyraziły zgodę na pracę w komisji mandatowo- skrutacyjnej. Skład komisji
mandatowo–skrutacyjnej poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania skład
komisji został przyjęty większością głosów, nikt nie wstrzymał się od
głosowania, nikt nie był przeciwko.
Członkowie Komisji Mandatowo - Skrutacyjna na zebraniu dokonali wyboru
Przewodniczącego komisji, którym został Grzegorz Pszczoła. Przewodniczący
Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Grzegorz Pszczoła odczytał wszystkim
członkom Walnego Zgromadzenia 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 niniejszego protokołu.
Ad. 5.
Wybór komisji uchwał i wniosków
Prowadzący obrady Prezes Pan Gustaw Jędrejek, przechodząc do kolejnego
punktu obrad zaproponował zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Uchwał i
Wniosków. Ze względu na to, iż z sali nie padły żadne propozycje i nikt nie

zgłosił
kandydatów do składu Komisji - prowadzący obrady Prezes
zaproponował do pracy w komisji uchwał i wniosków następujące osoby: tj.
Leszek Chodźko, Józef Waszczuk, Leszek Sęk, Waldemar Rzepecki. Leszek
Sęk nie wyraził zgody na kandydowanie na członka Komisji Uchwał i
Wniosków. Pozostałe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie na członków
Komisji Uchwał i Wniosków. Skład Komisji Uchwal i Wniosków poddano pod
głosowanie. W wyniku głosowania skład komisji został przyjęty większością
głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania, nikt nie był przeciwko. W
składzie Komisji Uchwał i wniosków znalazły się następujące osoby: Leszek
Chodźko, Józef Waszczuk, Waldemar Rzepecki. Członkowie Komisji Uchwał i
Wniosków na zebraniu dokonali wyboru Przewodniczącego komisji, którym
został Waldemar Rzepecki.
Ad.6.
Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR
Gustaw Jędrejek- Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, prowadzący obrady
Walnego Zgromadzenia poinformował wszystkich obecnych na sali, że protokół
był ustawowo dostępny na stronie internetowej i każdy z członków Walnego
Zgromadzenia mógł zapoznać się z jego treścią. Dodatkowo jak powiedział
Prezes był dostępny w wersji papierowej wyłożony w biurze Lubelskiej Izby
Rolniczej w Lublinie. Z sali padł głos delegata - Pana Michała Cholewy, który
powiedział, że w protokole brak jest nazwisk osób zgłaszających wnioski.
Prowadzący obrady Prezes wyjaśnił, że delegaci biorący udział w posiedzeniu
WZ nie przedstawiają się zabierając głos i przedstawiając wnioski. Zwrócił
uwagę członkom Walnego Zgromadzenia, by delegaci zabierając głos na
początku przedstawiali się imieniem i nazwiskiem, co znacznie ułatwi pracę
protokolantowi. Powiedział też, że jak jest burzliwa dyskusja to nie zawsze
protokolant wychwyci wniosek. Prowadzący obrady Prezes zapytał czy są
jeszcze jakieś inne uwagi do protokołu. Ze względu na to, że żaden z członków
WZ nie zgłosił udziału w dyskusji w tym zakresie, Prowadzący obrady Prezes
zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty
większością głosów, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosowania.

Ad. 7.
Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LIR z działalności
statutowej i finansowej LIR w 2019r. - podjęcie uchwały;
Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej powiedział, że rok 2019
był specyficzny oraz inny ze względu na działalność dwóch Zarządów LIR,
poprzedniej V kadencji oraz obecnej VI kadencji. Powiedział też, że do
członków Walnego Zgromadzenia rozesłane były dokumenty zawierające
sprawozdanie z działalności Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej, z którymi każdy
mógł się zapoznać. Prowadzący obrady poinformował, że na sali obecna jest
Księgowa Biura LIR, która wyjaśni wszelkie sprawy dotyczące działalności izby
rolniczej od strony finansowej. Po czym Prowadzący obrady Prezes, poprosił o
głosy w dyskusji, uwagi, pytania członków Walnego Zgromadzenia.
Pierwszy z delegatów WZ, który zabrał głos powiedział, że jest nowy w
tym gronie, zadając pytanie chciał wiedzieć co dzieje się z wnioskami z Rad
Powiatowych oraz wnioskami z Walnego Zgromadzenia. Powiedział, że na
ostatnim WZ było złożonych kilkanaście wniosków i zadał pytanie co zostało
zrobione, gdzie to utknęło. Prowadzący obrady Prezes odnosząc się do
zadawanych pytań odpowiedział, że wnioski z Rad Powiatowych są zawsze
wysyłane do Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie, do poszczególnych
instytucji do których są kierowane, niejednokrotnie do naszych wojewódzkich
instytucji. Prezes poinformował, że na Zarządzie było ustalone, że na przyszłe
WZ wnioski, odpowiedzi zostaną sporządzone w formie tabelki i przy każdym
stanowisku, które zostało opracowane, będzie zamieszczona informacja gdzie
zostało wysłane wraz z odpowiedzią. Powiedział też, że na część stanowisk,
które wysłaliśmy mamy odpowiedzi i przyjęta została taka forma, że jeśli
dostajemy odpowiedź na dane stanowisko, zapytania kierowane w formie pisma
umieszczamy na naszej stronie internetowej do wiadomości wszystkich
zainteresowanych delegatów. Jak zasygnalizował niektóre odpowiedzi na nasze
wnioski uzyskujemy dopiero po dwóch, trzech miesiącach. Prowadzący obrady
Prezes wspomniał też, że stanowiska, wnioski są wysyłane do Krajowej Rady
Izb Rolniczych, a Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych reprezentujący interesy
rolników z całej Polski opracowuje i ustala wspólne stanowisko dla wszystkich
izb rolniczych. Wcześniejsza procedura wysyłania stanowisk bezpośrednio do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadziła do różnych rozbieżności z
różnych stron wojewódzkich izb rolniczych.

Prezes zapytał obecnych na sali czy są jeszcze jakieś pytania z
zasygnalizowaniem, by osoby biorące udział w dyskusji przedstawiały się zanim
zabiorą głos.
Kolejno głos w dyskusji zabrał Pan Michał Chlewa, który zgłosił, że w
informacji Zarządu brak jest podsumowania i efektów pracy. Powiedział też, że
na pierwszym WZ poprosił o zestawienie środków finansowych, które
poszczególne gminy wpłacają na izbę i do dnia dzisiejszego takiego zestawienia
nie otrzymał. Sprawdzał też, jak sam powiedział na stronie internetowej ale
takiego zestawienia nie mógł znaleźć. Odnosząc się do posiedzeń Zarządu Pan
Michał Cholewa stwierdził, że dwanaście stanowisk na dwadzieścia jeden
posiedzeń Zarządu to zdecydowanie za mało, bo jak sam powiedział problemów
jest dużo.
Prezes odpowiadając na pytania powiedział, że odnośnie stanowisk
Zarządu jest to słuszna uwaga, jak stwierdził w tym roku tych stanowisk jest
ponad trzydzieści. Jak powiedział Prowadzący obrady Prezes nasze stanowiska
wysyłane są do KRiR, ale także przedstawiane są na posiedzeniach KRiR, w
których uczestniczy Prezes oraz Delegat do KRiR. Powiedział też, że w tym
roku stanowiska, wnioski opracowane zostaną to w formie tabelarycznej.
Odnosząc się do listy wpłat poszczególnych gmin Prowadzący obrady Prezes
powiedział, że lista taka ukaże się na naszej stronie internetowej w zestawieniu
na poszczególne gminy.
Kolejno głos w dyskusji zabrał Leszek Sęk, który chciał dowiedzieć się w
kwestii działalności finansowej w sprawie wykonania budżetu oraz wyjaśnień
zasad finansowania poszczególnych paragrafów min. dodatkowych
wynagrodzeń rocznych, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu dodatkowych
usług . Pan Leszek Sęk wnioskował by w tabeli opisowej budżetu rozdzielać
wynagrodzenia oddzielnie dla Delegatów, Członków WZ, Komisji Rewizyjnej
oraz Zarządu LIR oraz wynagrodzenia za obsługę prawną. Jak zasugerował
wynagrodzenia Zarządu, delegatów powinny być rozbite i powinny być
dostępne na naszej stronie internetowej.
Kolejni delegaci zabierając głos w dyskusji poruszali tematy związane z
opłatami składek w gminach na rzecz izby. Pan Witold Mill powiedział o
wysokości składek kwartalnych jakie płaci jego gmina na izbę rolniczą oraz
zadał pytanie księgowej dotyczące wysokości diet delegatów oraz
przewodniczących oraz skąd w budżecie znajdują się darowizny. Padło też
pytanie delegata Pana Andrzeja Waszczuka dotyczące czy wszyscy pracownicy

posiadają telefony komórkowe oraz zasadności zaplanowanego wzrostu opłaty
abonamentu za telefony służbowe, skoro jak powiedział z roku na rok opłaty
abonamentu są coraz niższe. Na pytania dotyczące działalności finansowej
odpowiadała Pani Elżbieta Lecewicz – Główna Księgowa LIR, która wyjaśniała
zarówno kwoty poszczególnych paragrafów wykonania budżetu, jak również
przyczyny wydatkowania min. tj. wynagrodzenia bezosobowe – które stanowią
zwrot kosztów dojazdu komisji okręgowych, kwestię dodatkowych
wynagrodzeń rocznych - które są wypłacane jako tzw. „trzynastki” dla
pracowników Biura LIR oraz zakupu dodatkowych usług tj. zakup samochodów
służbowych, zakup znaczków pocztowych, organizacja stoisk promocyjnych,
wymiany osłon wałków przekaźnika mocy, usług wydawniczych, usługi
szkoleniowe - biuletyn, usług bankowych wymieniając poszczególne kwoty
wydatkowania z budżetu. Jak zasygnalizowała Gówna księgowa LIR telefony
służbowe pracownicy posiadają od roku 2019, aparaty telefoniczne nie są
zmieniane co roku, ale musi być kwota w rezerwie. Powiedziała też, że jest to
projekt budżetu i można przyjąć uchwałą zmniejszenie środków. Księgowa
powiedziała, że zawsze zostają środki z lat ubiegłych i nie ma takiej sytuacji, że
jeśli na jakimś paragrafie mamy nadmiar to próbujemy na siłę to wydawać. Pani
Elżbieta Lecewicz - Główna Księgowa LIR odczytała Uchwałę WZ z 2017
roku podając kwoty diety delegatów, przewodniczących Rad Powiatowych,
które jak określiła wynoszą dla Przewodniczącego Rady Powiatowej 200 zł,
Wice – przewodniczącego 170 zł, członkowie 150 zł . Wyjaśniła też skąd w
budżecie biorą się darowizny, które jak powiedziała pochodzą z wpłat
poszczególnych rolników na wyjazdy studyjno - szkoleniowe. Prezes
prowadzący obrady powiedział, że rezerwa w budżecie jest cały czas
utrzymywana, jest ona na koncie i staramy się bez potrzeby nie wydawać
pieniędzy. Powiedział też, że jest Komisja Rewizyjna, Walne Zgromadzenie i
wszyscy patrzymy na te pieniądze ze wszystkich stron. Po wyczerpaniu pytań i
wątpliwości Prowadzący obrady Prezes poprosił Pana Janusza Skrzypka -

Członka Zarządu o odczytanie treści uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu
sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i finansowej LIR w 2019r.
Po odczytaniu uchwały Prowadzący obrady Prezes zarządził głosowanie.
Uchwała została podjęta większością głosów przy dwóch osobach
wstrzymujących się od głosowania. Treść uchwały znajduje się w załączeniu
niniejszego protokołu.

Ad.8
Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok
2019 – podjęcie uchwały;
Pan Wojciech Piszczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 rok. Po odczytaniu sprawozdania
i braku pytań ze strony członków WZ przystąpiono do głosowania nad
podjęciem uchwały dotyczącej rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Komisji Rewizyjnej LIR. Uchwała weszła w życie przy dwóch osobach
wstrzymujących się, większością głosów (36 osób było za podjęciem uchwały).
Treść uchwały znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za
rok 2019 – po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR odczytanym przez
Pana Wojciecha Piszczyńskiego - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Walne
Zgromadzenie LIR podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu LIR. Uchwała została podjęta większością głosów za przyjęciem (36

osób), przy dwóch osobach wstrzymujących się od głosowania. Treść uchwały
znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.
Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2020 – po
przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej LIR
Pan Wojciech Piszczyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał
opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie budżetu na rok 2020.
Pan Michał Cholewa zabierając głos pogratulował Zarządowi LIR udzielenia
absolutorium, jak powiedział w tym roku jest wyjątkowy czas epidemii, ale na
przyszłość jest styczeń, luty, marzec i w tych miesiącach Zarząd powinien
uchwalać budżet. Powiedział też, że projekt budżetu powinien być bardziej
szczegółowy, że należy rozbić kwoty na poszczególne działy, a także, że składał
wniosek na poprzednim WZ, by Zarząd udostępnił wykonanie budżetu z
poprzednich lat. Zasugerował, że nie ma analizy wykonania budżetu. Po analizie
wpłat z budżetów gmin stwierdził, że w każdym roku są coraz wyższe wpłaty, a
to co jego niepokoi to milion dziewięćset zł mniej nadwyżki w wykonaniu
budżetu niż w poprzednim roku.
Delegaci zadawali pytania dotyczące poszczególnych paragrafów wykonania
budżetu m.in. pkt 6 i pkt 22, dotyczące kosztów wynagrodzenia osobowego
pracowników, pytania dotyczącego kosztów zużycia energii, wody, gazu,
wzrostu kosztów, rezerwy, podatku od nieruchomości, użytkowania
wieczystego. Delegaci zadawali pytania odnoszące się do poprzedniego roku
wykonania budżetu, gdzie zaplanowane były wyższe kwoty w poszczególnych
paragrafach jak również czy w zakresie wynagrodzeń będą planowane
podwyżki.
Na liczne pytania odpowiadała Księgowa Biura LIR - Pani Elżbieta Lecewicz
oraz Prowadzący obrady - Prezes. Główna Księgowa wyjaśniała koszty
przeprowadzenia wyborów, obsługi tych wyborów, należności dla członków
komisji okręgowych oraz podatek, który musieliśmy zapłacić od członków
komisji, gdzie wszelkie koszty wyborcze są ponoszone przez izbę rolniczą i nie
uzyskujemy na ten cel żadnych dodatkowych środków ze strony budżetu
państwa, Podała kwotę jaką trzeba było ponieść na wybory wynoszącą 2000
tys.zł, jako przyczynę zwiększenie w budżecie poprzedniego roku w

porównaniu z latami ubiegłymi. Powiedziała też, że dodatkowo zakupione
zostały laski glebowe, pudełka do poboru próbki glebowej, które zostały
przydzielone delegatom Rad Powiatowych LIR, zakupione zostały środki
sygnowane naszym logo, które służyły w celu promocji izby rolniczej. Głowna
Księgowa odnosząc się do kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników
powiedziała, że jest wzrost ze względu na to, iż w Biurze LIR w Chełmie został
zatrudniony dodatkowo pracownik, dodatkowo w tym punkcie są zawarte koszty
na odprawy emerytalne, jak sama powiedziała, że jak ktoś pracuje to wie, że
wynagrodzenia osobowego pracownik nie otrzymuje w całości, część
uposażenia odchodzi na ZUS, składki, podatki. Powiedziała też, że
wynagrodzenia pracowników w izbie są znacznie poniżej przeciętnej krajowej.
Główna Księgowa poinformowała też, że w poprzednim roku poniesione zostały
koszty w wysokości 115 tys. zł na realizację dwóch projektów szkoleń z
zakresu cross - complice oraz uprawy zbóż, za które izba rolnicza w tym roku
uzyska refundację. Prezes odnosząc się do pytania dotyczącego planowanych
podwyżek wynagrodzeń powiedział, że takie podwyżki nie są planowane.
Zwiększenie w budżecie w zakresie wynagrodzeń wynika z zatrudnienia
nowego pracownika. Powiedział, że wybory nas bardzo dużo kosztowały, gdzie
musieliśmy zapłacić dodatkowo podatek od diety członków komisji
okręgowych. Powiedział też, że sugestie odnośnie budżetu są zasadne i jak
określił będziemy to na przyszłość bardziej szczegółowo wykonywać.
Pan Czech Sławomir zadał pytanie odnośnie wyjaśnienia wykonania budżetu w
pkt 5 oraz zapytał czy w biurze LIR planowane jest zatrudnienie pracownika,
który będzie odpowiedzialny za opiniowanie aktów prawnych z Krajowej Rady
Izb Rolniczych. Prezes odpowiadając na sugestię dotyczącą opiniowania aktów
prawnych, powiedział, że jest problem wynikający z opiniowania, gdzie akty
trafiają do biura na ostatnią chwilę, Odnosząc się do zatrudnienia stwierdził, że
jest planowane zatrudnienie pracowników. Powiedział też, że wnioski w biurze
LIR były wykonywane przez pracowników rolnikom bezpłatnie i zostało ich
wykonanych ponad dwa tysiące.
Pani Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej - Jolanta Szałas zabierając głos
powiedziała, że w związku z pandemią pracownicy nie otrzymali w tym roku
premii, nie mamy tzw. jubileuszówek, nie ma premii motywacyjnej, pobory zaś
są wypłacane znacznie poniżej przeciętnej krajowej, pracownicy się doszkalają
nie idą za tym zmiany wynagrodzeń. Ponadto powiedziała, że pracownicy
pomagają rolnikom i zajmują się bardzo różnymi problemami w dziedzinie
rolnictwa od produkcji roślinnej do zwierzęcej. Jeden z delegatów zabierając

głos pytał w zakresie kwot płacenia dla członków komisji do szacowania szkód
w rolnictwie, jakie jest założenie z czego wynika kwota zaplanowana w
budżecie. Prowadzący obrady - Prezes - Gustaw Jędrejek zabierając głos
powiedział, że Walne Zgromadzenia zwyczajową są organizowane dużo
wcześniej niż w tym roku. Powiedział też, że projekt budżetu będzie
prowadzony bardziej szczegółowo. Odnosząc się do szacowania szkód
powiedział, że jest to temat następnego punktu. Jak zasygnalizował w ubiegłym
roku tych wniosków suszowych było ponad 30 tys. na terenie naszego
województwa. Prowadzący obrady Prezes powiedział, że w bieżącym roku
wniosków suszowych nie będziemy kontrolować, około 5 % komisji ma
prawdopodobne przeprowadzać kontrole jest to jednak w kwestii wojewody.
Komisje natomiast, jak powiedział będą pracowały w przypadku klęsk
wywołanych przymrozkami, gradobiciem, nawalnymi deszczami. Powiedział
też, że ten rok jest specyficzny. Powiedział, że delegaci, którzy idą w pole
szacować szkody powinni mieć zapłacone za swoją prace i poświęcony czas.
Powiedział też, że przeznaczamy w budżecie na ten cel 100 tys. zł, bo nie jest
znana skala klęsk żywiołowych, nie skończył się okres wegetacji roślin
uprawnych, a z informacji które spływają do biura wiadomo, że skala różnych
klęsk spowodowanych przymrozkami i nawałnicami z ulewnymi opadami
deszczu w tym roku jest duża. Powiedział też, że Zarząd LIR planował
wypłacanie delegatom od protokołu, ale okazało się w praktyce, że są różne
powierzchnie gospodarstw rolnych, gdzie jeden delegat jeździł cały dzień i
kontroluje jedno gospodarstwo liczące np. 400 hektarów. Dlatego wypracowanie
propozycji wypłacania delegatom za pracę w komisji nie jest, jak powiedział
proste. Powiedział też, że Zarząd liczy na propozycje członków WZ w tym
zakresie.
Delegaci zbierali głos w dyskusji. Pan Sławomir Czech powiedział, że kwota
100 tys. zł podzielona na 400 delegatów stanowi 250 zł na delegata, oraz
sugerował że tych skód jest dużo, jednocześnie zadał pytanie czy Zarząd zwrócił
się do dodatkowo do Wojewody jako organu odpowiedzialnego za wypłacanie
należności za pracę w tych komisjach. Pytał też czy KRiR próbowała ten
problem rozwiązać. Prezes prowadzący obrady powiedział, że temat wypłaty
przez wojewodę środków za pracę w komisjach był niejednokrotnie wyjaśniany,
a Wojewoda nie posiada takiego funduszu do wypłacania takich należności.
Kolejno zabrał głos Pan Leszek Sęk, który przedstawił wniosek, by
zrezygnować z pracy i uczestnictwa w pracach szacowania strat w rolnictwie.
Powiedział, że ze względu na skalę ciężko jest pracować w tych komisjach i jak

zauważył nie przynosi to efektów izbie rolniczej. Poruszył problem rozbieżności
procentowych strat jakie napotyka członkowie komisji do spraw szacowania
strat szkód w płodach rolnych wnioskowanych przez rolnika, a stwierdzonych
na miejscu przez komisję. Prowadzący obrady Prezes powiedział, że izba
rolnicza jest samorządem dla rolników, zasygnalizował, że mamy środki
finansowe i jeśli WZ uzna, że te środki trzeba zwiększyć to Zarząd jest otwarty
na propozycje. Powiedział też, że nikt nie zmuszał delegatów do kandydowania
i obowiązkiem delegata jest pomóc rolnikowi. Odnosząc się do stwierdzenia
strat przez Komisję powiedział, że pracownicy szkolą delegatów na
posiedzeniach Rad Powiatowych z zakresu szacowania strat w szkodach
łowieckich i jak zaznaczył metodyka szacowania tych strat jest podobna do
szacowania przez komisje powołane przez Wojewodę, a dodając doświadczenie
delegatów jako rolników można w miarę precyzyjnie oszacować straty. Wiktor
Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych zabierając głos powiedział,
że jesteśmy samorządem wybranym po to, by izbę rolniczą reprezentować min.
w komisjach klęskowych. Powiedział, że delegat reprezentujący izbę ma
ogromną wiedze rolniczą i każdy nawet na oko może wyszacować plony, oraz
to, że powinien to wykonać obiektywnie według faktycznej straty
spowodowanej na polu. Powiedział, że część izb w kraju nie ma środków
finansowych na wypłacanie takich należności dla delegatów, jak zasygnalizował
Lubelska Izba Rolnicza ma takie środki, chce je wypłacać delegatom i może
zrefundować delegatom za poświęcony czas dojazd do pól, chociaż w
niewielkim zakresie.
Prezes Zarządu prowadzący obrady powiedział, że na posiedzeniach Rad
Powiatowych padały wnioski, by uregulować sytuację wypłacania należności
delegatom za pracę w komisjach klęskowych powołanych przez Wojewodę i jak
podkreślił naszym zadaniem izby rolniczej jest tą sprawę uregulować.
Prowadzący obrady Prezes zaproponował sposób uregulowania płatności za
pracę w komisji delegatów, gdzie brane będzie pod uwagę ilości protokołów
oraz wielkość gospodarstwa rolnego. Ponownie zasugerował, że jeśli są
propozycje członków WZ, by zwiększyć w budżecie kwotę, Zarząd jest otwarty
na te rozwiązania.
Głos w dyskusji zabrał Pan Krzysztof Koślacz przedstawiając propozycję w
formie wniosku zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z roku 2015, by dodać nowy pkt. w
tym rozporządzeniu regulujący kwestię wynagrodzenia członków komisji skoro

jak powiedział rozporządzenie reguluję kwestie powołania członków komisji
powinno też regulować kwestię wynagrodzenia za pracę w tej komisji.
Pan Zbigniew Górski zabierając głos powiedział, że nikt nam nie zabroni
żebyśmy pracowali w komisjach, ale możemy wystąpić z wnioskiem do
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów.
Jeden z delegatów obecnych na sali zasugerował, że rolnicy będą
zarzucać, że delegaci biorą pieniądze za pracę w komisji. Delegat nie
przedstawił się.
Prowadzący obrady - Prezes powiedział, że tylko w Polsce dopłaca się
rolnikom z budżetu państwa w klęskach suszowych, w innych państwach nie ma
takich dopłat. Powiedział też, że był na wielu Radach Powiatowych i co innego
słyszał na posiedzeniach od delegatów i jak stwierdził, dzisiaj nie rozumienie
tego tonu prowadzenia dyskusji.
Pani Jolanta Szałas - Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej, zabierając
głos odniosła się do dyskusji, gdzie stwierdziła, że z jednej strony są ataki ze
strony delegatów za brak płatności za udział w pracach w komisjach
klęskowych, z drugiej strony szukamy innych źródeł finansowania. Powiedziała,
że praca w komisji to jest udział społeczny na który delegaci świadomie się
zgodzili kandydując do izby więc uważa, że jeśli są głosy z terenu gdzie za
paliwo, czas, powinno być zrekompensowane to pilotażowo należy wprowadzić
płatność w tym roku dla delegatów pracujących w tych komisjach. Powiedziała
też, że w pracach komisji w których delegaci nie mogą uczestniczyć są
delegowani pracownicy. Zadała też pytanie co będzie w sytuacji, kiedy delegaci
nie wyrażą woli uczestniczenia w pracach komisji po decyzjach delegatów
Walnego Zgromadzenia, jeśli brak będzie woli zapłacenia członkom diety za
udział w komisjach klęskowych, i co będzie jeśli zabraknie pracowników do
obsługi tych komisji, czy odmówimy pomocy rolnikom?
Była też propozycja ze strony delegata Krzysztofa Zięby, który
powiedział, że w kwestii pomocy rolnikowi dotkniętemu klęskami powinna
pomagać i być zaangażowana izba rolnicza oraz gmina.
`
Witold Mil zabierając głos podziękował Głównej Księgowej za budżet.
Powiedział, że jest zadowolony z oszczędności i zaproponował by dodatkowo
wprowadzić pkt 28 - tzw. nagrody dla rolnika. Głos w dyskusji zabrał także
Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, który sygnalizował
jak ważne jest ubezpieczenie upraw przez rolnika w zmieniających się

warunkach klimatu oraz konieczność podejścia systemowego do ubezpieczeń
rolnych.
Prowadzący obrady Prezes zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały nad
przyjęciem budżetu. Budżet został przyjęty 35 głosami za, przy trzech osobach
wstrzymujących się od głosowania. Nikt z delegatów nie był przeciw podjęciu
tej uchwały.
Ad.11.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania diet dla członków Rad
Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej powołanych przez Wojewodę
Lubelskiego do komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej położonych na terenie
województwa lubelskiego i biorących udział w pracach komisji w 2020 roku
Po odczytaniu projektu uchwały prowadzący obrady Prezes zarządził
głosowanie nad przyjęciem uchwały. Uchwała dotycząca przyznania diet dla
członków Rad Powiatowych powołanych przez Wojewodę została podjęta przez
delegatów WZ 36 głosami za przyjęciem, przy jednym głosie wstrzymującym
się i jednym głosie przeciw.
Ad.12
Informacje z aktualnej działalności Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej
Prezes Prowadzący obrady powiedział o problemach z jakimi borykali się
rolnicy od początku roku związanymi z ptasią grypą, interwencji Zarządu w tym
zakresie oraz zagospodarowaniem odpadów rolniczych i innowacyjnej firmie,
która pojawiła się na rynku proponując folie biodegradowalną. Mówił o
działaniach podjętych przez Zarząd, które zakończyły się pomyślnie w zakresie
zmiany terminu stosowania nawozów azotowych, by termin stosowania
nawozów był możliwy po połowie lutego, przed 1 marca. Poinformował też o
prowadzonych szkoleniach przez pracowników izby rolniczej na posiedzeniach
Rad Powiatowych w zakresie szkód łowieckich. Powiedział też, że Zarząd
Lubelskiej Izby Rolniczej zorganizował konferencję dotyczącą prawa wodnego.

Prowadzący obrady Prezes poinformował o podjętych stanowiskach, przez
Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej, które jak powiedział odniosły efekty tj.: w
sprawie zmiany ubezpieczeń rolnych, propozycji powołania laboratorium
odwoławczego, podjęciu działań na rynku mleka, wołowiny, drobiu oraz
propozycji jakie złożył Zarząd zapobiegające załamaniu się rynków rolnych.
Prezes przekazał informację o podjęciu działań związanych ze zniesieniem stref
ASF oraz to, że udało się te strefy w niektórych gminach znieść. Prowadzący
obrady Prezes poinformował o rozwiązaniach jakie proponował Zarząd w czasie
kryzysu , kiedy zostały zamknięte granic, na początku pandemii oraz
związanego z tym problemu zatrudniania, cudzoziemców w gospodarstwie
rolnym, odbywania kwarantanny w gospodarstwie rolnym, zwolnienia rolnika
zatrudniającego cudzoziemca z kosztów przeprowadzenia testów na
koronawirusa, gdzie jak powiedział reakcja Zarządu była natychmiastowa.
Powiedział też, że Zarząd reagował na problemy rolników korzystających z
funduszy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apelując o
przyspieszenie weryfikacji wniosków o płatność i skrócenie czasu oczekiwania
na wypłatę pomocy. Prowadzący obrady Prezes powiedział, że Zarząd
Lubelskiej Izby Rolniczej podjął działania w celu otworzenia zamkniętych w
czasie pandemii targowisk, które skutecznie udało się w niedługim czasie
otworzyć. Prezes poinformował też o działaniach jakie Zarząd podjął w zakresie
szkód wyrządzonych przez dzikie ptactwo na polach uprawnych, niskich cen na
rynku owoców miękkich, odnośnie wypłacania odszkodowania dla rolników
przebywających na kwarantannie.
Prowadzący obrady Prezes poinformował obecnych na sali o udanej
współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, gdzie Lubelska Izba
Rolnicza w porozumieniu z TUW zakupiła respirator dla Instytutu Medycyny
Wsi i Rolnictwa. Prowadzący obrady wspomniał o tematyce spotkań, w których
uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej tj.: w sprawie
problemów z wypłacaniem należności przez mleczarnie, spotkania z

pszczelarzami, spotkanie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
sprawie kompetencji izb rolniczych, spotkaniach w sprawie ustanawiania stref
ochronnych przez firmę Cisowianka, w sprawie rozwiązania problemu kontroli
cudzoziemców przebywających na kwarantannie prowadzonych przez Policję,
spotkaniu z Przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w sprawie suszy. Prowadzący obrady zasygnalizował o konieczności
konsultowania umów podpisywanych przez rolników z firmami
wydzierżawiającymi grunty rolne tj. np. fotowoltaika.
Prowadzący obrady zaapelował do delegatów, by zgłaszać nadmiernie
występującą populację dzika wyrządzającego szkody w uprawach rolnych na
danym terenie na piśmie do biura Lubelskiej Izby Rolniczej. Lubelska Izba
Rolnicza zawarła, jak powiedział porozumienie z Wojewódzkim Lekarzem
Weterynarii, który na terenie nadmiernej populacji zwierząt zarządza odstrzał
sanitarny. Powiedział, też, że jeśli na danym terenie działania delegatów i Kół
Łowieckich wydzierżawiających teren na polowanie, są problemy z Kołami
Łowieckimi należy to zgłaszać do biura LIR.
Ad. 13.
Powitanie zaproszonych gości;
Prowadzący obrady Prezes po przerwie powitał wszystkich zaproszonych i
obecnych na sali gości. Lista gości obecnych na posiedzeniu Walnego
Zgromadzenia znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu. Po
przedstawieniu i powitaniu Prowadzący obrady udzielił głosu zaproszonym na
Walne Zgromadzenie osobom reprezentującym instytucje okołorolne. Delegaci
mieli możliwość zadawania licznych pytań obecnym na Sali reprezentantom
poszczególnych instytucji. Pan Lech Panasiuk – Dyrektor Instytutu Medycyny
Wsi i Rolnictwa w swojej wypowiedzi podziękował Prezesowi Lubelskiej Izby
Rolniczej Panu Gustawowi Jędrejkowi oraz Dyrektorowi Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych - Pani Marzenie Lewandowskiej za inicjatywę

zakupu respiratora dla instytutu. Powiedział o najbliższych planach instytutu
związanych z otworzeniem nowego oddziału dla rolników chorych na boleriozę.
Powiedział też, że Instytut specjalizuje się w chorobach stopy cukrzycowej oraz
to, że w instytucie dostępna jest rehabilitacja oraz poradnie różnych
specjalistów. Dyrektor Instytutu w dowód wdzięczności wręczył tablice z
podziękowaniem dla Prezesa LIR i Dyrektora TUW.
Pan Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
poinformował wszystkich obecnych na Sali o spisie rolnym, który zostanie
przeprowadzony od 1 września do 30 listopada br., podkreślając, że Urząd
Statystyczny duży nacisk kładzie na spis internetowy. Powiedział też, że będzie
działać infolinia, gdzie będzie można uzyskać wszelkie potrzebne informacje
oraz to, że każdy rolnik otrzyma od Prezesa Urzędu Statystycznego list, w
którym będzie podana aplikacja jak dokonać spisu. Zaapelował, by rolnicy sami
spisali się przez Internet. Pan Kazimierz Gorczyca – Dyrektor Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie podziękował za możliwość
uczestniczenia w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Poinformował o
możliwości skorzystania z zasiłku rolników przebywających na kwarantannie
oraz o szczegółach wypłacania świadczeń związanych z okresem przebywania
kwarantanny. Powiedział też o obowiązku ubezpieczeń pomocników rolników,
gdzie jak podał przykład jeśli rolnik ubezpiecza pomocnika w 30 dniu danego
miesiąca musi zapłacić za to ubezpieczenie pełną składkę. Zachęcił rolników do
korzystania z ośrodków rehabilitacyjnych dostępnych w KRUS –ie. Kolejno
głos zabrała Pani Anna Baluch –Przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa powiedziała o funkcjonowaniu ośrodka, którego filarem jest
gospodarowanie zasobami sprzedaż i dzierżawa ziemi rolnej. Powiedziała, że
współpraca z izbą rolniczą układa się na bardzo dobrze.
Pani Barbara Wróbel – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Wojewódzkiego powiedziała o tematach, którymi zajmuje się urząd związanymi
z suszą wiosenna, podtopieniami, przymrozkami. Powiedziała, że na chwilę

obecną 50 komisji gminnych rozpoczęło pracę szacowania strat w rolnictwie.
Powiedziała też o dostępnej aplikacji , gdzie rolnicy będą mogli zgłaszać straty
suszowe w wersji elektronicznej. Podziękowała za współprace z izbą rolniczą,
deklarując jednocześnie, że Wojewoda Lubelski jest zawsze otwarty na
problemy rolnicze. Pan Waldemar Banach - Zca Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego powiedział, że ośrodek funkcjonuje pomimo
panującej pandemii, choć wiele imprez trzeba było odwołać min. Dni Otwartych
Drzwi, wystawę zwierząt. Zaprosił przedstawicieli izby rolniczej w celu
zorganizowania stoiska wystawowego na imprezę „Dzień ziemniaka”, która
odbędzie się w dniu 13 września br. w Końskowoli.
Pan Piotr Pszczółkowski – Przewodniczący Wojewódzkiego Związku
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który powiedział, że
współpraca z Lubelską Izbą Rolniczą układa się najlepiej spośród wszystkich
izb w kraju. Przekazał informacje o postępie odmianowym, wpisaniu w rejestr
nowych odmian jęczmienia, pszenicy ora o inicjatywie białkowej, by w szerszej
perspektywie uniezależnić się od dostaw soi z innych państw. Pan Michał
Bętkowski – Z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przedstawił statystyki dotyczące przyjęcia wniosków obszarowych,
rolnośrodowiskowych, ekologicznych, zalesień. Powiedział, że z pomocy
suszowej w naszym województwie złożono 39 tysięcy wniosków. Przedstawił
też ilościowo zainteresowanie wnioskami inwestycyjnymi, gdzie na młodego
rolnika złożono ok. 600 wniosków, restrukturyzację małych gospodarstw ok.
5300 wniosków, dobrostan zwierząt ok. 1323 wnioski.
Pan Jerzy Chróścikowski – Senator RP w swojej wypowiedzi przedstawił
sytuację wykorzystania środków finansowych z PROW 2014-2020, gdzie
pozostało 1 mln złotych nie wykorzystanych i obecnie Rząd Polski czeka na
decyzję Komisji Europejskiej. Powiedział o nowej perspektywie Wspólnej
Polityki Rolnej, gdzie wprowadzone będą elementy zielonego ładu, strategii od

pola do stołu. Mówił o konieczności tworzenia nowego systemu ubezpieczeń
rolnych oraz braku zainteresowania tworzenia grup producentów rolnych.

Ad.15.
Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych
problemów
Prowadzący obrady Pan Gustaw Jędrejek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
zaproponował podjęcie stanowisk WZ LIR w następujących kwestiach, które
zostały przegłosowane przez delegatów WZ:
1/ w sprawie obowiązku zamieszczania na fakturach VAT stwierdzających
zakup środków ochrony roślin numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony
roślin – wyniki głosowania 27 osób za podjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymało się
od głosowania
2/ w sprawie niepodzielności składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
przez rolników zatrudniających pomocników na podstawie umowy o pomoc
przy zbiorach- wyniki głosowania 28 osób za podjęciem, 0 przeciw, 0
wstrzymało się od głosowania
3/ w sprawie rozszerzenia katalogu obszarów proekologicznych o grunty z
roślinami miododajnymi – facelią i gryką - wyniki głosowania 28 osób za
podjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania
4/ w sprawie wykluczenia koniowatych z uboju z przeznaczeniem do spożycia
przez ludzi w przypadku utraty paszportu, wydania paszportu zastępczego lub
opóźniania w rejestracji - wyniki głosowania 28 osób za podjęciem, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosowania

5/ w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie punktowania wniosków w
zakresie inwestycji objętych Poddziałaniem 4.1.3. Modernizacja gospodarstw
rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie - wyniki głosowania 28 osób za
podjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosowania

Ad.16.
Sprawy różne, wolne wnioski
Wnioski z Sali przedstawił Pan Waldemar Rzepecki – Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków tj.:
1/ wnioski Pana Leszka Sęka
- przedstawienie wykonania budżetu izby w sposób szczegółowy, żeby był
bardziej czytelny, rozbić paragrafy- na co idą konkretne pieniądze
- zapraszać członków Walnego Krajowej Rady Izb Rolniczych na posiedzenie
Walnego Zgromadzenia LIR,
- tak formułować porządek obrad, aby sprawy dotyczące WZ podjęcia uchwał,
wniosków czy stanowisk LIR były głosowane przy obecności całego Walnego
Zgromadzenia . Przedłużanie obrad powoduje, że część delegatów opuszcza
zebranie przed ważnymi głosowaniami,
- Propozycja zorganizowania dwudniowego Walnego Zgromadzenia , zapraszać
gości na drugi dzień
2/ wniosek Pana Krzysztofa Koślacza
- zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, by w
rozporządzeniu zawrzeć regulacje wynagrodzenie dla członków komisji
klęskowych
3/ wniosek Pana Witolda Milla
- w sprawie nieprawidłowości w systemie emerytalno - rentownym w KRUS -ie,
składka zdrowotna, emerytury, renty

Konieczność wprowadzenia legislacji łączenie lat pracy w ZUSIE i KRUSIE – i
na tej podstawie wyliczania lat pracy i świadczeń emerytalnych. Obecnie nie ma
takiej możliwości. Pan Witold Mill poprosił o zgłoszenie tego problemu w
KRiR.
4/ wniosek Pana Waldemara Rzepeckiego
Wsparcie finansowe budowy ( utwardzania) dróg dojazdowych do pól
uprawnych ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego. Środki
finansowe na ten cel Urząd Marszałkowski może przeznaczyć z opłat za
wyłączenia gruntów rolnych z użytkowania rolniczego.
Odczytane wnioski zostały przegłosowane większością głosów za podjęcie, przy
0 osób wstrzymujących się, 0 osób przeciw.
Pan Krzysztof Koślacz powiedział, że na ostatniej Radzie Powiatowej w
Powiecie Łukowskim był poruszany problem szkód wyrządzonych przez bobry.
Zaproponował rozwiązanie problemu poprzez odpłatny odstrzał bobrów, tak jak
w przypadku dzików. Prezes prowadzący posiedzenie stwierdził, że jest to
słuszny wniosek twierdząc, że mięso może być zagospodarowane.

Ad.17.
Zamkniecie posiedzenia
Zamknięcie posiedzenia dokonał Pan Gustaw Jędrejek - Prezes Lubelskiej Izby
Rolniczej dziękując wszystkim za przybycie, dyskusję. Po wyprowadzeniu
sztandaru nastąpiło zamkniecie posiedzenia.
Protokolant WZ Małgorzata Karasek……………………………………..

Sekretarz Walnego Zgromadzenia LIR Piotr Kielar………………………..

Prezes Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej …………………………………

