
REGULAMIN
ZARZĄDU LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Zarząd izby działa na terenie województwa lubelskiego
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej
3. Zarząd wybierany jest spośród członków walnego zgromadzenia izby
4. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i 3 członkowie
5. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego walnego

zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, i działa do
czasu wyboru nowego zarządu

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego
członkiem zarządu walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na
najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.

7. W przypadku odwołania zarządu bez równoczesnego wyboru nowego zarządu
dotychczasowy zarząd działa do czasu wyboru nowego zarządu.

8. Do zadań Zarządu należy:
a) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z
zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych
b) realizowanie zadań statutowych izby.

II. TRYB DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 2
Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby niezastrzeżone ustawą lub statutem dla
innych organów, a w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał walnego zgromadzenia,
2) opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem finansowym,
3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z
działalności statutowej i finansowej,
4) podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań
finansowych do wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie,
5) ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz ustalanie wysokości
wynagrodzenia dyrektora biura,

§ 3

1. Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy
jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
2. Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych może uczestniczyć bez prawa głosu
w posiedzeniach zarządu izby, o których terminie powinien być powiadamiany.
3. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes
4. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych
izby składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pracownik biura
upoważniony przez zarząd.
5. Członkom zarządu izby i delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych przysługują



diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez walne
zgromadzenie.

§4

1. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2. Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z
zakresu prawa pracy.
3. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.

§5
1. Zarząd izby działa na terenie województwa lubelskiego
2. Do zadań zarządu izby należy:
a) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
b) wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez walne zgromadzenie izby,
c) realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby.

§6
1. Zawiadomienie o posiedzeniu, terminie, miejscu i porządku obrad winno być wysłane

członkom zarządu  na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Obsługę techniczną posiedzeń zarządu zapewnia dyrektor biura LIR.

§7
1. Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokół winien uwzględniać skład osobowy

uczestników, przebieg posiedzenia, podjęte stanowiska, uchwały i wnioski. Protokół
podpisują członkowie zarządu oraz protokolant.

2. Członkowie zarządu są zobowiązani do osobistego uczestnictwa w posiedzeniach i
pracach zarządu.

§ 8
1. Uchwały podjęte przez zarząd są przekazywane do biura Wojewody Lubelskiego w ciągu

14 dni od daty ich podjęcia.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9
1.Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Członkom zarządu przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych

przez Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej.
3. Prezes izby w  sprawach nadzwyczajnych, może zwołać posiedzenie zarządu w trybie

pilnym.

§ 10
Regulamin niniejszy uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej
w dniu 14 kwietnia 2003 r. uchwałą nr 19/II/2003




