
 

 

Protokół 

z XI Walnego Zgromadzenia 

Lubelskiej Izby Rolniczej 

V kadencji w dniu 15 kwietnia 2019 r. 

w biurze Lubelskiej Izby Rolniczej w Lublinie 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 15 

kwietnia 2019 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 15 kwietnia 2019 

r. 

Rozpoczęcie obrad – 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, 

6a. Dokonanie odwołania członka komisji rewizyjnej 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i 

finansowej LIR w 2018 r. – podjęcie uchwały, 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2018 – 

podjęcie uchwały, 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok 2018 – 

po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2019 – po 

przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej LIR, 

11. Informacja dotycząca zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych 

zgromadzeń izb rolniczych w 2019 roku, 

12. Wybór członków komisji wojewódzkiej – podjęcie uchwały, 



 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwrotu zryczałtowanych kosztów dojazdu dla 

członków komisji: 

a) wojewódzkiej, 

b) okręgowej, 

14. Relacja przedstawicieli zespołów konsultacyjnych LIR działających przy 

Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

15. Informacja z prac Zarządu LIR. 

 

Przerwa kawowa, poczęstunek – 12.00-12.45. 

Wznowienie obrad – 12.45. 

 

16. Powitanie zaproszonych gości i ich wystąpienia, 

17. Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych problemów, 

18. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja, 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1. 

Otwarcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR 

Prowadzący obrady Pan Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej  uroczyście 

otworzył jedenaste Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Izby Rolniczej, po czym 

nastąpiła ceremonia wprowadzenia sztandaru Lubelskiej Izby Rolniczej. Prezes powitał 

wszystkich przybyłych delegatów, obecnych na sali przedstawicieli mediów lokalnych, 

mecenasa oraz dyrektor biura LIR. Poinformował wszystkich, że spotkanie jest 

nagrywane  dla potrzeb odzwierciedlenia spotkania w protokole.  

 

Ad. 2. 

Przyjęcie porządku obrad 

Prowadzący obrady Prezes  Pan Piotr Burek poinformował, iż w stosownym terminie wysłane 

zostały dokumenty na posiedzenie WZ, po czym zaproponował zmianę porządku obrad 

polegającą na wprowadzeniu pkt 6a –odwołanie członka komisji rewizyjnej. Prezes uzasadnił 

zmianę w porządku obrad tym , iż wpłynął wniosek Pani Jolanty Szałas o rezygnacji z 

pełnienia funkcji członka komisji rewizyjnej do Zarządu LIR, po czym zapytał czy ktoś ma 

jakieś propozycje zmiany tego porządku.  Po odczytaniu zaproponowanego porządku obrad  



 

 

Prezes LIR zarządził głosowanie nad  przedstawionym porządkiem obrad wraz wniesionymi 

poprawkami. Porządek obrad został podjęty jednogłośnie.  

Ad. 3. 

Wybór Sekretarza i Protokolanta Walnego Zgromadzenia LIR 

 

Prowadzący obrady Prezes  Pan Piotr Burek zaproponował, by sekretarzem obrad był Pan 

Janusz Skrzypek – Członek WZ, zaś protokólantem Pani Małgorzata Karasek – Pracownik 

biura LIR. Prezes zadał pytanie czy osoby te wyrażają zgodę na pełnienie tych funkcji i czy 

obecni na sali obrad członkowie Walnego Zgromadzenia mają inne propozycje. Wobec tego, 

że z sali nikt nie  podniósł głosu  a wyznaczone osoby wyraziły zgodę do pełnienia funkcji 

sekretarza i protokólanta Prezes przystąpił do głosowania nad wyborem protokólanta i 

sekretarza Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania stwierdzono wybór sekretarza WZ 

– Pana Janusza Skrzypka  przy jednym głosie wstrzymującym się oraz wybór protokolanta 

WZ – Panią Małgorzatę Karasek , którą WZ wybrało jednogłośnie.  

 

 

Ad.4. 

Wybór komisji mandatowo–skrutacyjnej 

 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek zaproponował skład komisji mandatowo – 

skrutacyjnej wymieniając poszczególne osoby tj. Agnieszka Borowska, Roman Chudzik i 

Grzegorz Pszczoła.  Pan Zbigniew Górski zaproponował, by w składzie komisji ze względu 

na zaproponowany porządek obrad było 5 osób. Prezes zarządził głosowanie nad 

zaproponowaną propozycją. W wyniku głosowania okazało się, że za 5 osobowym składem 

komisji była większość delegatów WZ, powstrzymało się od głosowania 2 osoby i 2 były 

przeciw. Pan Zbigniew Górski złosił zatem do pracy w komisji Pana Roberta Jakubca. Pan 

Gustaw Jędrejek do pracy w komisji zgłosił Pana Józefa Pluskwę. Wszystkie osoby zgłoszone 

do pracy w komisji mandatowo – skrutacyjnej wyraziły zgodę. Prowadzący obrady Prezes  

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, wybory przewodniczącego komisji. Po 

dokonaniu wyboru przewodniczący komisji odczytał protokół. Protokół z wyboru komisji 

mandatowo – skrutacyjnej  podczas obrad WZ LIR znajduje się w załączeniu protokołu.  

 

Ad. 5 

Wybór komisji uchwał i wniosków 

 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej zaprezentował 

skład komisji uchwał i wniosków z poprzedniego WZ wymieniając poszczególne osoby tj. 

Pan Leszek Sęk, Pan Jan Gryn.  Zgłoszona została również   kandydatura  Pana Andrzeja 

Dobrowolskiego. Zaproponowane osoby zgodziły się  na kandydowanie do składu tej komisji.  

Prowadzący obrady Prezes zapytał osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu czy są inne 

propozycje  osób do pracy w komisji. W związku z tym, iż z sali nie padły inne propozycje 

przystąpiono do głosowania nad zaproponowanym składem komisji uchwał i wniosków. W 

wyniku głosowania okazało się, że jednogłośnie został przyjęty proponowany skład komisji, 

nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Komisja uchwał i wniosków 

przystąpiła do pracy, wyboru przewodniczącego komisji. Po dokonaniu wyboru 

przewodniczący komisji odczytał protokół. Protokół z wyboru komisji uchwał i wniosków  

podczas obrad WZ LIR znajduje się w załączeniu protokołu.  

 

 

 

Ad. 6.  

Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia LIR 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniego 

WZ LIR informując, że był on wyłożony na terenie biura LIR oraz zamieszczony na stronie 

internetowej. Protokół  został przyjęty z poprawkami zgłoszonymi przez Pana Andrzeja 

Kiryczuka. Zarządzono głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprawkami, gdzie w wyniku 

głosowania został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 6a.  

Dokonanie odwołania członka komisji rewizyjnej 



 

 

Pani Jolanta Szałas podziękowała za pracę w komisji rewizyjnej ze względu na pełniącą 

funkcję dyrektora Biura Lubelskiej Izby Rolniczej poinformowała członków Walnego 

Zgromadzenia o rezygnacji z funkcji członka komisji rewizyjnej. Zarządzono głosowanie w 

trybie tajnym nad odwołaniem członka komisji rewizyjnej. W wyniku głosowania okazało się, 

że za odwołaniem członka komisji było 28 osób, przeciw 4 osoby. Walne Zgromadzenie 

podjęło uchwałę w sprawie odwołania członka komisji rewizyjnej przy większości głosów za 

, i jednym głosie przeciwko.   

Ad. 7. 

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i 

finansowej LIR w 2018 r. - podjęcie uchwały 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek  poinformował członków WZ, że sprawozdanie 

Zarządu LIR z działalności statutowej i finansowej LIR z 2018 r. wraz z częścią opisową 

delegaci WZ otrzymali wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie i zadał pytanie czy 

potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia, czy są jakieś pytania i wątpliwości.  

 

Głos w dyskusji zabrał Pan Robert Jakubiec 

 Pan Robert Jakubiec powiedział, że w pozycji wydatki inwestycyjne kwota wydatkowania 

wynosi 0 zł i przez 20 lat, kiedy była tworzona izba rolnicza nigdy na koszty inwestycyjne nie 

było wydatkowane 0 zł, gdzie na zakup pozostałych usług izba przeznaczyła 550 tys złotych.  

Ponadto Pan Robert Jakubiec zgłosił, iż Polska jest zasypywana w ramach kontyngentu 

zbożami, kukurydzą z Ukrainy. Zadał również pytanie gdzie jest Holding spożywczy, który 

miał składać się z Elewaru i KSC. Zadał też pytanie co dla izby zrobił członek Zarządu Pan 

Marcin Sulowski.  

Głos zabrał Prezes  Pan Piotr Burek informując członków WZ  tłumacząc brak wydatków 

inwestycyjnych ze względu  na zamiar zakupu budynku dla biura LIR, który będzie mieścił 

się  na Elizówce. Powiedział, że budynek na Elizówce ma kosztować 150 mln złotych, gdzie 

izba rolnicza musi posiadać kwotę 15 mln zł, by móc wejść w tą inwestycję. Kolejno zabrała 

głos Pani Elżbieta Lecewicz, która wyjaśniła wydatki związane z zakupem pozostałych usług, 

gdzie zostały wydatkowane środki finansowe na realizację 6 pikników, obsługą prawna izby, 

wymianę wałków przekaźnika mocy, wynajem sal, wyjazdy studyjne, przewóz delegatów na 

konferencję, monitoring, oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejno zabrał głos 

Pan Piotr Burek, który powiedział w kwestii merytorycznej, iż izba działa w kierunku 

ograniczenia importu z Ukrainy, że prowadzony jest ścisły monitoring zwożonego zboża oraz 

wypłacane są rekompensaty za utracone dochody. Prezes zarządził głosowanie nad podjęciem 



 

 

uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej i 

finansowej LIR w 2018 r. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

 

 

Ad.8.  

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LIR za rok 2018 - 

podjęcie uchwały 

Pan Piotr Burek – Przewodniczący obrad poprosił przewodniczącego o wygłoszenie 

sprawozdania z Komisji Rewizyjnej. Po wygłoszeniu sprawozdania i odczytaniu projektu 

uchwały podjęto głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została 

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

znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.  

 

 

 

 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LIR za rok 2018 – po 

zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej LIR 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek  poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

o zapoznanie członków walnego zgromadzenia z wnioskiem komisji o absolutorium do 

Zarządu LIR, po czym nastąpiło odczytanie projektu uchwały i głosowanie nad przyjęciem 

tego projektu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta przy jednym głosie 

wstrzymującym się i 3 głosami przeciw i 29 głosami za podjęciem uchwały.  

Prezes podziękował wszystkim delegatom i delegatkom za wnioski i inspiracje, Pani 

Księgowej za prowadzenie budżetu, Dyrektorowi i pracownikom biura za obsługę Zarządu i 

Walnego Zgromadzenia. Zachęcił wszystkich do współpracy oraz podziękował za udzielone 

absolutorium.  

 

 

Ad. 10.  

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu LIR na rok 2019 – po przedstawieniu 

opinii Komisji Rewizyjnej LIR 



 

 

 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek  poprosił o przedstawienie opinii komisji 

rewizyjnej w sprawie uchwalenia budżetu. Po zaprezentowaniu opinii przez 

przewodniczącego komisji rewizyjnej nastąpiło odczytanie projektu uchwały i głosowanie. W 

wyniku głosowania budżet został uchwalony jednogłośnie. Uchwała znajduje się w załączeniu 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 11 

Informacja dotycząca zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń 

izb rolniczych w 2019 roku, 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek  jako członek KRIR przedstawił kalendarz 

wyborczy oraz szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych. Powiedział 

też, że na ostatnim WZ Krajowej Rady Izb Rolniczych delegaci zdecydowali większością 

głosów, że wybory do izb rolniczych odbędą się 28 lipca 2019 r.  

 

Ad. 12. 

Wybór członków komisji wojewódzkiej – podjęcie uchwały, 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek  poinformował członków Walnego Zgromadzenia 

o naborze na członków komisji wojewódzkiej ogłoszonym na stronie internetowej Lubelskiej 

Izby Rolniczej. Jak powiedział w wyniku ogłoszonego naboru napłynęło 41 zgłoszeń. 

Wszystkie zgłoszenia były dokonane prawidłowo. Przytaczając odpowiednie przepisy oraz 

interpretację prawną działu prawnego KRIR Prezes zarządził głosowanie w trybie tajnym. W 

wyniku zarządzenia zaczęła toczyć się dyskusja nad interpretacja przepisów uchwały KRIR 

zarządzającej tryb i szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do izb rolniczych. Prezes 

prowadzący obrady zarządził ponownie głosowanie w trybie tajnym i przygotowanie kart do 

głosowania. W trakcie głosowania okazało się,  że  na karcie do głosowania jest błąd, w 

wyniku czego zarządzono ponowne drukowanie kart do głosowania i ponowne głosowanie.  

W wyniku głosowania wybrano 11 osób, które uzyskały największą ilość głosów tj. 

Abramiuk Krzysztof, Barszcz Tadeusz, Frącek Dorota, Gryglicki Wiesław, Klepka Tadeusz, 

Pętek Wojciech, Sowa Sławomir, Stasiak Andrzej, Stępień Jan, Wnuczek Marek oraz 

Wysmulski Dawid. Wyniki głosowania znajdują się w załączeniu niniejszego protokołu. 

Prowadzący obrady Prezes zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru 

komisji wojewódzkiej. Uchwała została podjęta z naniesioną poprawką, „ stwierdza się wybór 

komisji”,która została przegłosowana większością głosu. Kolejna poprawka została zgłoszona 



 

 

przez Pana Roberta Jakubca, który zaproponował treść uchwały z poprawką tj. „stwierdza się 

wybór komisji w tajnym głosowaniu”  Zaproponowano głosowanie nad zgłoszoną poprawką 

Pana Roberta Jakubca, gdzie w wyniku głosowania okazało się, że za przyjęciem poprawki 

było 7 osób, przeciw 20 osób, wstrzymało się 3 osoby. Po odczytaniu projektu uchwały 

uchwała została podjęta z pierwszą poprawką,  gdzie za podjęciem uchwały było 23 osób, 

przeciw 0 wstrzymało się 2 osoby. Treść przyjętej uchwały znajduje się w załączeniu 

niniejszego protokołu.  

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwrotu jednorazowych, zryczałtowanych kosztów 

dojazdu dla członków komisji: 

a/ wojewódzkiej, 

b/ okręgowej, 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek zaproponował zmianę, poprawkę do 

zaproponowanych projektów, by w nazewnictwie znajdującym się w projekcie uchwały 

zamienić wiceprzewodniczącego na zastępcę przewodniczącego zgodnie z uchwałą KRIR. 

Przyjęta poprawka techniczna została podjęta jednogłośnie. Prowadzący obrady Prezes 

powiedział, że zwrot kosztów dojazdu dla członków komisji nie jest opodatkowany i 

wynagrodzenie będzie wypłacane netto dla członka komisji.  

W dalszej części obrad  po odczytaniu projektu uchwały głos zabrał Pan Robert Jakubie, który 

powiedział, że według jego przekonania w uchwale powinno być napisane koszty dojazdu 

wypłacane są  netto.  Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek powiedział, że nie ma takiej 

potrzeby, bo to są zryczałtowane koszty przejazdu i nie są opodatkowane.  

W wyniku głosowania uchwała w sprawie ustalenia zwrotu zryczałtowanych kosztów dojazdu 

dla członków komisji wojewódzkiej i okręgowej podjęta została jednogłośnie. Treść uchwały 

znajduje się w załączeniu niniejszego protokołu.  

 

Ad. 14  

Relacja przedstawicieli zespołów konsultacyjnych LIR działających przy Ministerstwie 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek  przedstawił członków zespołu do spraw ASF 

min. Pana Gustawa Jędrejka, Wojciecha Piliszczyńskiego i Pana Sławomira Czecha. Głos w 

dyskusji zabrał Pan Gustaw Jędrejek, który przedstawił problemy poruszane na spotkaniach 

zespołu tj. nadmierna ilość dzików, dopuszczeniu noktowizorów, oraz problem braku jeszcze 



 

 

dopuszczenia psów do polowań na dziki oraz brak odszkodowań dla rolników za świnie, luki 

prawne w przepisach, które uniemożliwiają uzyskanie odszkodowania za padłe sztuki świń. 

Kolejny problem to spadek cen oferowanych przez zakłady przetwórcze za  świnie w strefach  

oraz brak dofinansowania jakiegokolwiek dla producentów trzody chlewnej. Kolejno głos 

zabrał Pan Sławomir Czech, który  powiedział, że temat ASF jest omijany, bo jak kogoś nie 

dotyczy to inaczej na to patrzy. Na spotkaniach zespołu zgłoszone zostały postulaty, projekty 

zmian ustawy, ale nie zostało to upublicznione. Powiedział, że mamy budżet duży w izbie 

rolniczej , ale brakuje pracowników, którzy by zajęli się tym problemem. Głos zabrał Pan 

Józef Pluskwa, który powiedział, że uczestniczył w zespołach chmielu, rośliny strączkowe, 

tytoniu, nasiennictwa i ziemniaków. Powiedział, że rozpoczęli pracę w tym zespole, zgłosili 

postulaty i udało się wyrwać pieniądze za tytoń, ale jeszcze nie udało się uregulować 

zaległości w Luboru. Głos zabrał Pan Bogusław Janociński, który uzupełniając wypowiedź 

Pana Józefa Pluskwy przedstawił szczegółowo pracę w zespole rady rolnej odnośnie roślin 

strączkowych. Omówił główne problemy  którym zajmuje się ten zespół  w zakresie roślin 

strączkowych tj.  brak środków ochrony roślin przed chwastami w uprawie roślin 

strączkowych, problemy skupu roślin strączkowych oraz spadek zawartości substancji 

organicznej. Kolejno głos zabrał Janusz Skrzypek, który omówił sprawy związane z ustrojem 

rolnym, gdzie zaproponowano nowe dogodne zmiany dla osób kupujących ziemię. Głos w 

dyskusji zabrał Pan Antoni Szczepaniak, który powiedział, że pracuje w zespole do spraw 

polityki rolnej i był już na pierwszym takim spotkaniu, gdzie omawiana była WPR, nowa 

perspektywa finansowa oraz wyrównanie dopłat bezpośrednich.   

 

 

Ad. 15 

Informacja z prac Zarządu LIR 

W zakresie szkoleń prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek oddał głos Pani Małgorzacie 

Karasek. Małgorzata Karasek poinformowała delegatów WZ o możliwości zorganizowania 

szkolenia z zakresu sporządzania planów nawozowych. Prezes powiedział o szkoleniach w 

zakresie konsorcjum, które będzie organizowała LIR w zakresie tematycznym „Norm i 

wymogów wzajemnej zgodności,” i „Nowoczesnej uprawy zbóż”. Prezes prowadzący obrady 

poinformował również delegatów WZ o ilości rękojmi wydanych, sprawach komorniczych 

prowadzonych przez izbę, dofinansowaniach do wyjazdów szkoleniowo – studyjnych, na 

targi oraz dofinansowań do konkursów plastycznych i bezpieczne gospodarstwo rolne 

organizowanych przez KRUS. 

 



 

 

 

 

Ad.16 

Powitanie zaproszonych gości i ich wystąpienia 

Po przerwie prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek powitał wszystkich obecnych na sali 

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

pierwszy głos zabrał Pan Piotr Pszczółkowski, który podziękował za zaproszenie na 

spotkanie. Przekazał zalecenia dla roślin bobowatych – opracowanie oraz zaprosił na dni pola 

organizowane przez COBORU. Kolejno głos zabrał Pan Piotr Woch, który podziękował izbie 

rolniczej za inicjatywę informacyjną dotyczącą opracowania planów nawozowych. Kolejno 

głos zabrał Pan Waldemar Banach, który podziękował za zaproszenie. Przedstawił 

funkcjonowanie LODR-u, poinformował też, że na podstawie wygranego konkursu ośrodek 

realizuje nieodpłatnie usługi doradcze polegające na analizie gospodarstwa rolnego, 

rachunkowości gospodarstwa rolnego. Kolejno głos zabrał Pan Robert Jakubiec powiedział, 

że około miesiąca temu w MRiRW odbyło się spotkanie dyrektorów Regionalnych Funduszy 

Ochrony Środowiska, które mają przeznaczyć około 120 mln złotych na wapnowanie. Zadał 

pytanie czy coś na ten temat wiadomo, bo jak wie to izby rolnicze nie będą tego rozliczać.  

Kolejno odniósł się do komisji szacujących straty w uprawach spowodowanych przez 

zwierzynę łowną. Powiedział, że rolnicy skarżą się na pracowników ODR, że jest 

pozostawiony sam sobie. Kolejno głos zabrał Jan Gryn, który złożył wniosek, by ustawa 

azotanowa, plany nawozowe dotyczyły gospodarstw powyżej 300 ha. Kolejny wniosek, który 

złożył dotyczył organizacji w lipcu święta męczeństwa wsi polskiej w Hrubieszowie. Kolejno 

głos zabrał Pan Andrzej Dobrowolski, który zgłosił potrzebę podniesienia pH i podniesienia 

próchnicy w glebie  jako program walki z suszą. 

 

Ad  17, 18 

Podjęcie stanowisk Walnego Zgromadzenia LIR w sprawach aktualnych problemów, 

Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja 

 

Prowadzący obrady Prezes Pan Piotr Burek poprosił Pana Leszka Sęka – Przewodniczącego 

Komisji Uchwał i Wniosków o przedstawienie  wniosków z WZ: 

1/ Zorganizować święto walki i męczeństwa w Hrubieszowie  

2/ znieść obowiązek posiadania  planów nawozowych dla gospodarstw poniżej 300 ha, 

3/ zwiększyć dopłaty do ubezpieczeń rolniczych 



 

 

4/ dokonać zmian w ustawie o chorobie zwierząt w zakresie wypłacania odszkodowań dla 

rolników posiadaczy trzody chlewnej, 

5/ wprowadzić obowiązek informowania rolnika o opłatach składki KRUS od każdego ha, 

6/ zwołać na koniec kadencji dwudniowe posiedzenie  

7/ wprowadzić zwrot podatku akcyzowego za konie i trzodę chlewną, 

 

Wnioski zostały podjęte jednogłośnie.  

 

 

Ad.19 

Zamknięcia posiedzenia dokonał Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej, dziękując wszystkim 

za przybycie na posiedzenie.  

 

 

 

Protokołowała Małgorzata Karasek 

 

Sekretarz Janusz Skrzypek 

 

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


