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Protokół z I Posiedzenia Delegatów V kadencji Walnego Zgromadzenia
Lubelskiej Izby Rolniczej w dniu 30 czerwca 2015 r.

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r. obecnych było 39 delegatów do Walnego
Zgromadzenia według listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu (załącznik nr 1).

Ad. 1
Posiedzenie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 10.00. Przybyłych delegatów powitał Pan
Robert Jakubiec prezes IV kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej, po czym przekazał głos Panu
Bogusławowi Janocińskiemu (delegat z pow. łęczyńskiego) – seniorowi Walnego
Zgromadzenia z prośbą o prowadzenie obrad do czasu wyboru prezesa V kadencji Lubelskiej
Izby Rolniczej.
Ad. 2
Po przywitaniu Pan Bogusław Janociński zwrócił się do wszystkich delegatów z prośbą o
krótką autoprezentację, w kolejności według listy obecności. Następnie każdy z delegatów
przedstawił się.
Ad. 3
Delegaci w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez zastrzeżeń przyjęli proponowany porządek
obrad. (załącznik nr 2).
Ad. 4
Zgodnie z porządkiem obrad Pan Bogusław Janociński zaproponował aby protokolantem
posiedzenia został pracownik LIR Pan Jacek Piasecki. Natomiast na sekretarza posiedzenia
sam zgłosił się Pan Leszek Sęk (delegat z pow. świdnickiego). Obie kandydatury w głosowaniu
jawnym zostały przyjęte jednogłośnie (za głosowało 39 delegatów).
Ad. 5
Prowadzący obrady przewodniczący – Senior poddał pod głosowanie wniosek. Czy komisja
mandatowo - skrutacyjna ma liczyć 5 osób. Za w głosowaniu jawnym byli wszyscy delegaci
(39 delegatów). Następnie delegaci zaczęli zgłaszać kandydatury na członków w/w komisji.
- Pan Antoni Szepaniak (delegat z pow. lubartowskiego) zgłosił Pana Józefa Gruszczyka
(delegat z pow. lubartowskiego). Pan Gruszczyk wyraził zgodę.
- Pan Robert Jakubiec (delegat z pow. krasnostawskiego) zgłosił Panią Agnieszkę Borowską
(delegatkę z pow. bialskiego). Pani Borowska wyraziła zgodę.
- Pan Wojciech Piszczyński (delegat z pow. ryckiego) zgłosił Pana Adama Łukasiaka (delegat
z pow. ryckiego). Pan Łukasiak wyraził zgodę.
- Pan Grzegorz Pszczoła (delegat z pow. puławskiego) zgłosił Pana Grzegorza Gajdę (delegat
z pow. puławskiego). Pan Gajda wyraził zgodę.

- Pan Zbigniew Górski (delegat z pow. łukowskiego) zgłosił Pan Romualda Rosę (delegat z
pow. łukowskiego). Pan Rosa wyraził zgodę.
Po zgłoszeniu 5 osób do w/w komisji prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o
zamknięcie listy i przegłosowanie zgłoszonych kandydatur na członków komisji mandatowo –
skrutacyjnej. Za w głosowaniu jawnym byli wszyscy 39 delegatów.
Ad. 6
Komisja mandatowo – skrutacyjna ukonstytuowała się i przewodniczącą została Pani
Agnieszka Borowska. Następnie Pani Borowska odczytała protokół z posiedzenia Komisji w
którym stwierdzono, że przewodniczącą komisji mandatowo – skrutacyjnej została Pani
Agnieszka Borowska, a pozostałe osoby tj. Józef Gruszczyk, Adam Łukasik, Grzegorz Gajda
i Romuald Rosa - Członkami Komisji. Komisja stwierdziła, że Walne Zgromadzenie jest
prawomocne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach, zgodnie z porządkiem obrad
z uwagi na fakt, że na pierwszym posiedzeniu obecnych jest 39 delegatów co stanowi 97,4%
ogólnej liczby osób wchodzących w skład Walnego Zgromadzenia (Protokół z posiedzenia
komisji mandatowo – skrutacyjnej – załącznik nr 3) oraz (Protokół z ukonstytuowania się
komisji mandatowo – skrutacyjnej - załącznik nr 4)
Ad. 7
Prowadzący obrady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Prezesa V Kadencji Lubelskiej Izby
Rolniczej. Pan Andrzej Grabek zgłosił kandydaturę Pana Roberta Jakubca, a Pani Jolanta
Szałas zgłosiła kandydaturę Pana Piotra
Burka. Obaj Panowie wyrazili zgodę na
kandydowanie. Pan Janociński poddał pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów
na Prezesa V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej. Lista została zamknięta jednogłośnie( za 39
delegatów).
Kolejnym punktem w porządku obrad była prezentacja kandydatów na Prezesa Lubelskiej Izby
Rolniczej. Jako pierwszy zabrał głos Pan Piotr Burek. Po nim prezentował swoją osobę Pan
Robert Jakubiec. Po ich wypowiedziach delegaci zadawali pytania obu kandydatom. Podczas
prezentacji i odpowiedzi na pytania kandydatów komisja mandatowo – skrutacyjna zajmowała
się przygotowaniem kart wyborczych.
Następnie przewodnicząca komisji zaprezentowała kartę do głosowania oraz wyjaśniła sposób
w jaki będzie odbywać się głosowanie i jak należy oddać ważny głos. Przewodnicząca
poinformowała, że delegaci będą odczytywani z listy obecności a następnie tylko podczas
pierwszego głosowania będą musieli wylegitymować się dowodem osobistym i podpisać się
na liście potwierdzającej odbiór kart do głosowania (załącznik nr 5).
Głosowanie, zgodnie z porządkiem obrad odbyło się w sposób tajny. Po obliczeniu głosów
Przewodnicząca komisji mandatowo – skrutacyjnej ogłosiła wyniki głosowania. W głosowaniu
wzięło udział 39 delegatów. Głosów ważnych oddano 38, głosów nieważnych oddano 1. Na
Pana Piotra Burka oddano 16 głosów, a na Pana Roberta Jakubca 22 głosy. W związku z tym
Agnieszka Borowska stwierdziła, że Prezesem V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej został Pan
Robert Jakubiec (Protokół z Wyboru Prezesa Zarządu V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej –
załącznik nr 6).
Następnie Przewodniczący obrad odczytał Uchwałę nr 1/V/2015 o wyborze na Prezesa V
kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej Pana Roberta Jakubca. Uchwałę podpisał Przewodniczący
– Senior Pan Bogusław Janociński. (załącznik nr 7)

Ad. 8
Pan Bogusław Janociński pogratulował wygranej i przekazał prowadzenie obrad nowo
wybranemu Prezesowi.

Ad. 9
Realizując kolejny punkt programu Prezes Robert Jakubiec zgłosił na Wiceprezesa Lubelskiej
Izby Rolniczej kandydaturę Pana Zbigniewa Górskiego. Pan Górski wyraził zgodę na
kandydowanie. A Pan Piotr Burek gratulując Prezesowi Robertowi Jakubcowi wygranej zgłosił
na Wiceprezesa kandydaturę Pana Gustawa Jędrejka. Pan Jędrejek wyraził zgodę na
kandydowanie.
W dalszym ciągu posiedzenia Pan Robert Jakubec zaproponował zamknięcie listy kandydatów
i poddał ten wniosek pod głosowanie. Listę kandydatów zamknięto jednogłośnie (za głosowało
39 delegatów).
Następnie przystąpiono do prezentacji kandydatów. Jako pierwszy głos zabrał Pan Zbigniew
Górski po nim prezentował swoją osobę Pan Gustaw Jędrejek.
Po zakończeniu prezentacji przez kandydatów na Wiceprezesa Lubelskiej Izby Rolniczej
pani Agnieszka Borowska poinformował zgromadzonych o zasadach głosowania.
Po głosowaniu w trybie tajnym i zliczeniu głosów, Przewodnicząca komisji mandatowoskrutacyjnej odczytała protokół z wyborów Wiceprezesa V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej,
którym został Pan Gustaw Jędrejek. W głosowaniu wzięło udział 39 delegatów, głosów
ważnych oddano 38, głosów nieważnych oddano 1. Pan Gustaw Jędrejek uzyskał 21 głosów
poparcia a Pan Zbigniew Górski 17 głosów. W związku z tym Wiceprezesem V kadencji
Lubelskiej Izby Rolniczej został Pan Gustaw Jędrejek (Protokół z Wyboru Wiceprezesa
Zarządu V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej – załącznik nr 8).
Po czym Prezes Robert Jakubiec odczytał Uchwałę Walnego Zgromadzenia nr 2/V/2015 o
wyborze na Wiceprezesa V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej Pana Gustawa Jędrejka.
Uchwałę podpisał Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Robert Jakubiec (załącznik nr 9)
Ad. 10
Następnie przystąpiono do wyboru Członków Zarządu. Zgłoszenie kandydatów rozpoczął
- Pan Józef Gruszczyk (delegat z pow. lubartowskiego) zgłaszając Pana Antoniego
Szczepaniaka (delegat z pow. lubartowskiego). Pan Szczepaniak wyraził zgodę na
kandydowanie.
- Pan Romuald Rosa (delegat z pow. łukowskiego) zgłosił Pan Zbigniewa Górskiego (delegat
z pow. łukowskiego). Pan Górski wyraził zgodę na kandydowanie.
- Pan Andrzej Dobrowolski (delegat z pow. biłgorajskiego) zgłosił kandydaturę Pana Józefa
Pluskwę (delegat z pow. biłgorajskiego). Pan Pluskwa wyraził zgodę na kandydowanie.
- Pan Paweł Golec (delegat z pow. janowskiego) zgłosił kandydaturę Pana Marcina
Sulowskiego (delegat z pow. janowskiego). Pan Golec wyraził zgodę na kandydowanie.
- Pan Marcin Sobczuk (delegat z pow. zamojskiego) zgłosił Pana Andrzeja Gęślę (delegat z
pow. zamojskiego). Pan Gęśla wyraził zgodę na kandydowanie.

- Pani Małgorzata Więcławska-Siwek (delegatka z pow. łęczyńskiego) zgłosiła Pan Bogusława
Janocińskiego (delegata z pow. łęczyńskiego). Pan Janociński wyraził zgodę na
kandydowanie.
Z sali padł wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Po jednogłośnym przegłosowaniu wniosku
o zamknięcie listy na członków Zarządu V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej, kandydaci w
porządku alfabetycznym przystąpili do krótkiej prezentacji.
W tym czasie komisja mandatowo – skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do
głosowania. W dalszym ciągu obrad Przewodnicząca komisji poinformowała delegatów o
zasadach głosowania.
Następnie odbyło się głosowanie. Po obliczeniu głosów przewodnicząca komisji mandatowo –
skrutacyjnej odczytała protokół z wyboru Członków Zarządu V kadencji Lubelskiej Izby
Rolniczej. W tajnym głosowaniu wzięło udział 39 delegatów i wszystkie głosy były ważne.
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Pan Andrzej Gęśla otrzymał 13 głosów,
Pan Zbigniew Górski otrzymał 14 głosów,
Pan Bogusław Janociński otrzymał 24 głosy,
Pan Józef Pluskwa otrzymał 11 głosów,
Pan Marcin Sulowski otrzymał 17 głosów,
Pan Antoni Szczepaniak otrzymał 19 głosów,
Na tej podstawie Członkami Zarządu V kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej zostali Panowie:
Bogusław Janociński, Antoni Szczepaniak i Marcin Sulowski. (Protokół -załącznik nr 10)
W dalszym ciągu obrad prowadzący posiedzenie Prezes Robert Jakubiec odczytał Uchwałę
nr 3/V/2015 w sprawie stwierdzenia wyboru Członków Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej
(załącznik nr 11)
Ad. 11
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Członków Komisji
Rewizyjnej Lubelskiej Izby Rolniczej.
Zgłoszeni zostali i wyrazili zgodę na kandydowanie: Pan Jan Magnuszewski (delegat z pow.
hrubieszowskiego), Pan Jacek Semeniuk (delegat z pow. chełmskiego), Pan Wojciech
Piszczyński (delegat z pow. ryckiego), Pani Beata Krzewińska (delegatka z pow.
świdnickiego), Pan Paweł Golec (delegat z pow. janowskiego), Pani Jolanta Szałas (delegatka
z pow. opolskiego), Pan Waldemar Rzepecki (delegat z pow. kraśnickiego), Pani Małgorzata
Więcławska–Siwek (delegatka z pow. łęczyńskiego) oraz Pan Piotr Zaleszczyk (delegat z pow.
bialskiego). Zgłoszono łącznie 9 kandydatów, po czym przegłosowano jednogłośnie
zamknięcie listy.
Następnie w porządku alfabetycznym kandydaci rozpoczęli prezentację. W tym czasie komisja
mandatowo – skrutacyjna przygotowywała karty do głosowania.
Analogicznie do poprzednich głosowań Pani Agnieszka Borowska poinformowała delegatów
o zasadach głosowania.
W wyniku tajnego głosowania poszczególni kandydaci uzyskali:

Pan Paweł Golec otrzymał 15 głosów,
Pani Beata Krzewińska otrzymała 14 głosów,
Pan Jan Magnuszewski otrzymał 17 głosów,
Pan Wojciech Piszczyński otrzymał 17 głosów,
Pan Waldemar Rzepecki otrzymał 19 głosów,
Pan Jacek Semeniuk otrzymał 17 głosów,
Pani Jolanta Szałas otrzymała 19 głosów,
Pan Małgorzata Więcławska – Siwek otrzymała 18 głosów,
Pan Piotr Zaleszczyk otrzymał 19 głosów.
W tajnym głosowaniu wzięło udział 38 delegatów, wszystkie głosy były ważne. Zgodnie z
regulaminem obrad oraz na podstawie wyników głosowania ustalono, że najwięcej głosów
otrzymali Pan Waldemar Rzepecki, Pani Jolanta Szałas, Piotr Zaleszczyk, Pani Małgorzata
Więcławska-Siwek. W ten sposób wybrano 4 członków Komisji Rewizyjnej. Pozostały 5
mandat nie został obsadzony ponieważ 3 kandydatów otrzymało po 17 głosów i są to Panowie:
Jan Magnuszewski, Jacek Semeniuk oraz Wojciech Piszczyński. (Protokół I wyboru członków
Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Rolniczej - załącznik nr 12)
W związku z tym Przewodnicząca komisji mandatowo – skrutacyjnej zarządziła wybory
uzupełniające na nieobsadzone piąte miejsce w Komisji Rewizyjnej. Karty do głosowania
zostały przygotowane, a Przewodnicząca poinformował o sposobie głosowania.
W wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło udział 38 delegatów, wszystkie głosy były
ważne, poszczególni kandydaci uzyskali:
Pan Jan Magnuszewski otrzymał 13 głosów,
Pan Jacek Semeniuk otrzymał 8 głosów,
Pan Wojciech Piszczyński otrzymał 17 głosów.
Na podstawie uzupełniającego głosowanie najwięcej głosów uzyskał Pan Wojciech
Piszczyński i to właśnie on objął nieobsadzone miejsce w Komisji Rewizyjnej. (Protokół II
wyboru członków Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Rolniczej - załącznik nr 13).
Następnie Prowadzący Prezes Robert Jakubiec odczytał Uchwałę nr 4/V/2015 w sprawie
stwierdzenia wyboru Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Rolniczej w składzie: Pan Waldemar
Rzepecki, Pani Jolanta Szałas, Pan Piotr Zaleszczyk oraz Pan Wojciech Piszczyński. Uchwała
została podpisana przez Roberta Jakubca Prezesa Lubelskiej Izby Rolniczej (załącznik nr 14).
Ad. 12
Realizując porządek obrad przystąpiono do wyboru delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
W dalszym ciągu Pan Gustaw Jędrejek Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej zgłosił
kandydaturę Pana Tadeusza Skiby (delegat z pow. lubelskiego), który wyraził zgodę na
kandydowanie, a Pan Andrzej Kiryczuk (delegat z pow. parczewskiego) zgłosił kandydaturę
Pana Sławomira Czecha (delegat z pow. parczewskiego). Pan Czech wyraził zgodę na
kandydowanie.
Następnie w porządku alfabetycznym kandydaci rozpoczęli prezentację, po czym delegaci
zadawali pytania obu kandydatom. W tym czasie członkowie komisji mandatowo – skrutacyjnej

przygotowywali karty do głosowania. A przewodnicząca Komisji poinformowała o sposobie
głosowania.
W wyniku tajnego głosowanie w którym wzięło udział 38 delegatów, wszystkie głosy były
ważne, obaj kandydaci uzyskali po 19 głosów (załącznik nr 15).
W związku z powyższym Agnieszka Borowska, Przewodnicząca komisji mandatowo –
skrutacyjnej poinformowała zebranych o konieczności powtórzenia głosowania.
Karty zostały szybko przygotowane i w kolejnym tajnym głosowaniu wzięło udział 36
delegatów, jeden głos oddano nieważny. W wyniku powtórzonego głosowania poszczególni
kandydaci uzyskali:
Sławomir Czech otrzymał 17 głosów,
Tadeusz Skiba otrzymał 18 głosów.
W związku z powyższym Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został Pan Tadeusz
Skiba (Protokół II - załącznik nr 16).
Następnie prowadzący obrady Prezes Robert Jakubiec odczytał uchwałę nr 5/V/2015 w
sprawie wyboru na Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych Pana Tadeusza Skiby.
Następnie podpisał odczytaną uchwałę (załącznik nr 17).
Po przeprowadzeniu wszystkich głosowań Prezes Robert Jakubiec podziękował
Przewodniczącej oraz pozostałym członkom komisji mandatowo – skrutacyjnej za sprawne
przeprowadzenie wszystkich wyborów.
Ad. 13
W kolejnym punkcie
wniosków.

Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej poprosił o zgłaszanie wolnych

Pierwszy zabrał głos Pan Leszek Sęk (delegat z pow. świdnickiego), który na wstępie
zaapelował do pozostałych delegatów o uczestnictwo w kolejnych posiedzeniach Walnego
Zgromadzenia.
Zaproponował również aby delegaci zastanowili się nad propozycjami zmian do Statutu
Lubelskiej Izby Rolniczej, które usprawnią i ułatwią prace Izby. Taką drobną techniczną zmianą
powinno być np. wydrukowanie identyfikatorów każdemu z delegatów. W ten sposób ułatwi to
komunikację i delegaci nie będą musieli za każdym razem przedstawiać się.
Kolejnym postulatem Pan Sęka, było aby delegaci mieli większą wiedzę na temat finansów
Lubelskiej Izy Rolniczej. Dlatego postuluje aby takie informacje znalazły się na stronach
internetowych Izby.
Zwrócił również uwagę, że delegaci powinni mieć możliwość zapoznać się ze sprawozdaniem
za rok 2014.
Pan Jan Gryn (delegat z pow. hrubieszowskiego), zaproponował aby w kolejnym numerze
Biuletynu LIR ukazał się wyczerpujący artykuł na temat skutków wprowadzenia ustawy o
ustroju rolnym.
Następnie Pan Sławomir Czech wniósł postulat, aby na kolejnym posiedzeniu Walnego
Zgromadzenia zaplanować więcej czasu na dyskusję na temat działania Lubelskiej Izby
Rolniczej. Powtórzył postulat Pan Sęka o zamieszczeniu informacji na temat finansów izby na

stronach internetowych. Postulował również, aby podawać wyczerpujące informacjie na temat
wyborów.
Ad. 14
Po tym jak żaden z delegatów nie miał już nic do dodania. Robert Jakubiec Prezes Lubelskiej
Izby Rolniczej poinformował zebranych, że kolejne posiedzenie Walnego Zgromadzenia
odbędzie się w najbliższym czasie tj. jeszcze przed żniwami.
Po czym podziękował delegatom za udział w posiedzeniu i ogłosił zamknięcie obrad.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej : Leszek Sęk
Protokolant: Jacek Piasecki

