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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/I WZ/2019  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności statutowej oraz sprawozdania 

finansowego Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej  

za rok 2018 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu  

Lubuskiej Izby Rolniczej za rok 2018 r. 

 

 

Walne Zgromadzenie LIR 

W roku 2018 odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zgromadzenia LIR: w dniach 12 

kwietnia, 18 września oraz 19 października, na których przyjęto następujące Uchwały: 

zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej oraz sprawozdania 

finansowego za 2017 rok oraz podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu. 

Uchwalony został budżet LIR na 2018 r., a także podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017. Uchwalono nowy Regulamin 

obrad Walnego Zgromadzenia LIR, jak również nowe stawki diet przysługujących członkom 

rad powiatowych za czynności wykonane na rzecz LIR, a powierzone przez Zarząd. Ponadto 

członkowie WZ LIR podjęli uchwałę stwierdzająca wygaśnięcie mandatu członka WZ LIR 

Błażeja Szczepanika wskutek zrzeczenia się mandatu oraz Zarząd LIR został upoważniony do 

realizacji inwestycji przy ul. Batorego w Zielonej Górze zgodnie z przygotowanym 

kosztorysem inwestorskim. W dniu 18 września WZ LIR przyjęło prowizorium budżetowe na 

2019 rok oraz podjęło decyzje o przystąpieniu LIR do stowarzyszenia „Polski Rolnik – 

Polska Wieś” z/s w Poznaniu w charakterze członka wspierającego. Kolejną podjętą Uchwałą 

było upoważnienie dla Zarządu LIR do zakupu i montażu stacji meteorologicznych dzięki 

dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Ponadto 

członkowie WZ LIR upoważnili Zarząd LIR do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na 

rozbudowę i nadbudowę budynku położonego przy ul. Batorego w Zielonej Górze. Na 

ostatnim posiedzeniu WZ LIR, które odbyło się 19 października ur. została przyjęta uchwała 

w sprawie zbycia przez LIR ½ prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Batorego w 

Zielonej Górze.  

W związku z brakiem możliwości finansowych Izby, Uchwały WZ LIR zobowiązujące 

Zarząd LIR do podjęcia czynności związanych z budową siedziby Izby (tj. zbycie prawa 

własności oraz zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego) nie zostały zrealizowane.   

Wszystkie uchwały z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej zostały 

przekazane do organu nadzoru (Wojewody Lubuskiego), żadna nie została zakwestionowana. 

Ponadto Walne Zgromadzenie LIR podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia przyjęło 

stanowisko Zarządu LIR w sprawie ASF, które zostało skierowane do KRIR oraz 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolejny wniosek zgłoszony przez pana Marka 
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Strzelczyka w dniu 18 września nt. dodania do instrumentów pomocowych dla gospodarstw 

dotkniętych klęską suszy realizowanych przez KOWR umorzenie oprocentowania od bieżącej 

płatności został przekazany przez Zarząd LIR do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jednakże w związku z faktem, iż temat został wcześniej poruszony przez Izbę, w dniu 5 

października 2018 roku przyszła informacja z MRiRW mówiąca: „iż w tym zakresie jest 

możliwa szybka i realna pomoc suszowa m.in. poprzez zastosowanie przez KOWR na 

podstawie art. 23 a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz.91, z późn. zm.) odroczenia 

i rozłożenia na raty płatności z tytułów umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu 

Własności Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności 

czynszu z tytułu omów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego 

gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody”.        

 

Zarząd LIR 

W 2018 roku Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej odbył 15 posiedzeń. 

Wszystkie uchwały podjęte przez Zarząd LIR podczas posiedzeń zostały przyjęte bez 

zastrzeżeń przez organ nadzoru, czyli Wojewodę Lubuskiego. Zarząd podjął następujące 

uchwały: w sprawie upoważnienia K. Frąckowiak do pobierania gotówki w placówce banku 

w celu pokrywania bieżących gotówkowych wydatków służbowych związanych  

z prowadzeniem kasy gotówkowej i funkcjonowaniem LIR, w sprawie wynagrodzenia 

dyrektora biura LIR, dwie uchwały upoważniające pana Czesława Hładkiego do 

reprezentowania i podejmowania uchwał na WZ Akcjonariuszy Gorzowskiego Rynku 

Hurtowego S.A w dniach 25.06.2018 i 09.08.2018 r. oraz w sprawie oświadczeń woli w 

zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych LIR dla pani Ewy Drebszok. 

Ponadto Zarząd LIR podjął 10 uchwał w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

przekwalifikowania gruntów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze na terenie województwa 

lubuskiego. Zarząd stosownymi uchwałami opiniował również projekty Uchwał Rad Gmin, 

Miast w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego za 2019 rok.  

Przedstawiciele Zarządu LIR uczestniczyli w wielu spotkaniach z przedstawicielami 

instytucji związanych działalnością rolniczą dotyczących spraw rolnictwa i wsi woj. 

lubuskiego, jak również całego kraju. W 2018 roku Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej 

uczestniczył również w 9 posiedzeniach Lubuskiego Forum Rolniczego utworzonego przy 

Lubuskiej Izbie Rolniczej. Podczas ubiegłorocznych spotkań głównymi tematami były: 

omówienie ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności zawieranie umów na dzierżawę 

nieruchomości rolnych Parku Narodowego, rozprzestrzenianie się ASF, praca nad 

regulaminem obrad Rady Społecznej działającej przy oddziale KOWR w Gorzowie Wlkp., 
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regionalizacja polityki rolnej, sytuacja dzierżawców, którzy nie wyłączyli 30 % użytków 

rolnych z przedmiotu dzierżawy, dyskusja nt. Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego oraz 

zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ponadto 

LFR dyskutowało nad problemami związanymi z trwającą suszą i próbowało znaleźć 

rozwiązania dotyczące pomocy dla poszkodowanych gospodarstw. 

 

Spotkania z przedstawicielami rządu RP i władzami lokalnymi 

Przedstawiciele Zarządu LIR prowadzili również rozmowy nt. trudnej sytuacji lubuskich 

rolników spowodowanej głównie klęską suszy z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem 

Morawieckim i MRiRW Janem Krzysztofem Ardanowskim podczas spotkania 31 lipca w 

Przyczynie Górnej. A 12 września 2018 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 

spotkanie z  podsekretarzem stanu w MRiRW Rafałem Romanowskim. 16 października 

delegacja młodych rolników zawiozła problemy województwa lubuskiego na spotkanie z 

Premierem Mateuszem Morawieckim do Warszawy. Ponadto prezes LIR Stanisław 

Myśliwiec uczestniczył w wielu spotkaniach z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w 

Warszawie przedstawiając bieżące problemy lubuskiego rolnictwa. 

W ciągu roku członkowie Zarządu LIR brali udział w licznych spotkaniach i 

konferencjach w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Lubuskim Urzędzie 

Wojewódzkim oraz Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

W dniu 25 stycznia 2018 r. odwiedziła nasze województwo delegacja małopolskich 

rolników. Podczas spotkania lubuscy i małopolscy rolnicy wymienili się doświadczeniami w 

prowadzeniu gospodarstw rolnych w swoich regionach. 

 

Opiniowanie egzekucji komorniczych 

W dniu 2 sierpnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określania przedmiotów należących do rolnika prowadzącego 

gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. 2017 poz. 1385). Na podstawie jego 

przepisów Izby Rolnicze zobowiązane są do wydania opinii na wniosek komornika w 

zakresie uznania bądź nie uznania nadwyżki inwentarza ponad stado podstawowe oraz 

przedmiotów, o których mowa w § 1 tego rozporządzenia za niezbędne do prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. 

W 2018 roku Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej rozpatrzył 15 wniosków komorniczych 

o wydanie opinii ws. określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego 

gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji wydając 7 uchwał w tej sprawie. Pozostałe 

8 wniosków, ze względu na brak danych,  nie zostały zaopiniowane przez Zarząd LIR.   
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Opiniowanie podatku rolnego 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego swoim komunikatem z dnia 19 października 

2018 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą do ustalenia 

podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 zł za 1 dt.  

W 2018 roku Zarząd LIR zaopiniował 21 projektów Uchwał Rad Gmin, Miast  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia 

podatku rolnego za 2019 rok, w tym:  

- Uchwał pozytywnych wydano 5: Zielona Góra (5,44zł), Kostrzyn (40,00zł), Babimost 

(44,00zl), Nowe Miasteczko (45,2685zł), Żagań (45,00zł),  

- Uchwał negatywnych wydano 16: Rzepin (52,49zł), Szlichtyngowa (52,49zł), Szprotawa 

(52,49zł), Świebodzin (52,44zł), Trzciel (50,00zł), Wschowa (49,00zł), Zbąszynek (50,00zł), 

Bogdaniec (52,00zł), Brzeźnica (50,00zł), Górzyca (52,49zł), Kolsko (52,49zł), Lipinki 

Łużyckie (52,44zł), Niegosławice (50,00zł),  Santok (50,00zł), Trzebiechów (52,49zł), Zabór 

(52,49zł).  

Do siedziby LIR wpłynęły 4 informacje o potrzymaniu stawki ogłoszonej przez GUS 

(Międzyrzecz, Dąbie, Siedlisko, Zwierzyn). 

 

Stanowiska  

Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej skierował pisma – stanowiska do Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród najważniejszych spraw pisma zawierały: 

- Wniosek o pilną rejestrację herbicydów na chwasty dwuliścienne w łubinach w związku 

z wycofaniem substancji aktywnej linuron (16.01.2018) 

 

- Wniosek dotyczący ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF ze wschodu Polski 

poprzez zamknięcie przejść i przepustów dla zwierząt wzdłuż autostrad i dróg szybkiego 

ruchu (01.02.2018) 

 

- Stanowisko Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej z dn. 12 kwietnia 2018 r. 

w sprawie bioasekuracji dotyczącej Afrykańskiego Pomoru Świń (23.04.2018 r.) - 

Wojewoda Lubuski, KRIR, MRiRW 

 

- Interwencja ws. pilnego powoływania komisji suszowych w związku z wystąpieniem 

suszy w uprawach rolnych (29.05.2018) 

 

- Wniosek o rozszerzenie grupy roślin, dla których określane jest kryterium suszy w 

Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, m.in. o kukurydzę, rośliny oleiste, strączkowe, 

użytki zielone (13.06.2018) 

 

- Interwencja ws. składu komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych 
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wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w których obligatoryjnie 

powinien brać udział pracownik urzędu miasta lub gminy (20.06.2018) 

 

- Interwencja ws. stwierdzenia wystąpienia suszy w uprawach rzepaku i rzepiku 

(21.06.2018) 

 

- Wniosek o umożliwienie posiadaczom oznakowanych zwierząt gospodarskich, 

składającym w formie elektronicznej zgłoszeń o zwierzętach do Systemu IRZ, wglądu do 

rejestru i weryfikacji pogłowia własnych zwierząt (11.07.2018) 

 

- Apel o objęcie klęską suszy upraw kukurydzy (16.07.2018 r.) - MRiRW, Wojewoda 

Lubuski, Dyrektor Naczelny IUNG PIB Puławy 

 

- Wniosek dotyczący suszy o odstąpienie od egzekwowania braku międzyplonów 

ścierniskowych jako elementów proekologicznych EFA (07.08.2018) 

 

- Wniosek o przyspieszenie wypłaty zwrotu podatku akcyzowego za paliwo 

wykorzystywane do celów rolniczych dla rolników, których gospodarstwa były 

poszkodowane przez suszę (14.08.2018) 

 

- Wniosek o możliwość wykorzystania jako pasza trwałych użytków zielonych 

uczestniczących w różnych programach rolnośrodowiskowych w związku z panującą 

suszą w Polsce (04.09.2018) 

 

- Prośba o wydanie jednoznacznej interpretacji zasad pomniejszania o 50% pomocy 

suszowej dla poszkodowanych gospodarstw (26.09.2018). 

 

- Wniosek o wprowadzenie dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy 

dodatkowego instrumentu pomocowego realizowanego przez KOWR, - umorzenie 

oprocentowania od bieżącej raty dla gospodarstw posiadających zadłużenie w KOWR z 

tytułu zakupu gruntów (15.10.2018). 

 

- Wniosek o podjęcie działań umożliwiających w najbliższej przyszłości uzyskanie 

pomocy przez rolników z Modernizacji gospodarstw rolnych na zakup deszczowni, linii 

nawadniających itp. systemów nawadniających (17.10.2018) 

 

- Prośba o interwencję w sprawie odmowy banków udzielania rolnikom 

niskoprocentowych kredytów klęskowych w związku z określeniem terminy suszy na 

dzień 21 kwietnia i brakiem w tym czasie ubezpieczenia min. 50% upraw (26.10.2018) 

 

- Pismo dotyczące braku zainteresowania lokalnych mediów wszelkimi wydarzeniami, 

problemami związanymi z rolnictwem w ostatnim okresie (30.10.2018) 

 

- Wniosek o umożliwienie skorzystania z kredytu na wznowienie produkcji w 

gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przez czynnych rolników, 

którzy nabyli prawo do emerytury bądź renty (31.10.2018) 

 

- Pismo do Ministerstwa Środowiska o udzielenie informacji dotyczącej złożonego 

wniosku w sprawie wprowadzenia zmiany zasad wydzierżawiania gruntów rolnych 

będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych (21.11.2018) 

 

- Wystosowano również stanowisko do Jarosława Sachajko Przewodniczącego Sejmowej 

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz KRIR w sprawie zmiany ustawy o izbach 

rolniczych dotyczące kompetencji, jakie mogłyby zostać przejęte przez izby rolnicze od 
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administracji rządowej lub samorządowe, zmiany w ordynacji wyborczej do izb 

rolniczych umożliwiających większy udział w wyborach delegatów, a w związku z tym 

większą reprezentatywność organów izb rolniczych) (18.05.2018 r.) 

 - Wniosek do Premiera o pomoc dla rolników, którzy ponieśli duże straty w 

gospodarstwach na skutek suszy w uprawach nieobjętych przez SMSR, a którzy posiadają 

opinię rzeczoznawcy na tą okoliczność (17.10.2018) 

 

Inne ważniejsze stanowiska: 

- Wniosek do KRIR ws. zmiany modelu ubezpieczeń rolniczych w Polsce (04.01.2018) 

 

- Interwencja do Wojewody w związku z brakiem pomocy dla rolników i producentów 

rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach przez nawalne deszcze, które 

wystąpiły w lipcu 2017 r. (22.01.2018) 

 

- Do LOR ARiMR - poparcie wniosku rolników z powiatu międzyrzeckiego w sprawie 

uruchomienia środków z funduszu de minimis (13.02.2018) 

 

- Do wszystkich wójtów i burmistrzów przesłana została informacja w spawie nowych 

przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich (10.04.2018) 

 

- Do Stowarzyszenia Sołtysów Zarząd LIR wystosował prośbę o zajęcie stanowiska w 

sprawie ustawy prawo łowieckie (30.04.2018) 

 

- Wniosek do IUNG o ogłoszeniu suszy w uprawach rolnych w celu umożliwienia 

niezwłocznego powoływania gminnych komisji do szacowania strat przez Wojewodę 

Lubuskiego (05.06.2018) 

 

- Pismo do Wojewody Lubuskiego ws. rozbieżności w poszczególnych gminach w 

związku z różnicami dotyczącymi szacowania szkód suszowych i sporządzaniem 

protokołów (13.08.2018) 

 

- Pismo interwencyjne do Wojewody Lubuskiego ws. braku szacowania upraw kukurydzy 

w związku z suszą (04.09.2018) 

 

- Pismo do KRIR o interwencję w związku z obniżeniem wsparcia finansowego Wspólnej 

Polityki Rolnej dla Polski w kolejnym okresie finansowania (05.06.2018) 

 

- Do KRIR wniosek LIR popierający wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

niezbędnych do właściwego wypełniania procedur związanych z bioasekuracją – 

wstrzymanie budowy zapory (26.06.2018) 

 

- Do KRIR uwagi do Uchwały o wyborach do Izb Rolniczych (27.12.2018) 
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Gospodarka Nieruchomościami Rolnymi 

Lubuska Izba Rolnicza na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Gospodarki Ziemią opiniuje zamiar nabycia nieruchomości rolnych przez 

cudzoziemców. W 2018 roku były to 3 opinie. Zarząd LIR wszystkie zaopiniował 

pozytywnie.   

Na podstawie art. 19 w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o 

izbach rolniczych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1315) oraz w nawiązaniu do przepisu art. 7 ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1161) Lubuska Izba Rolnicza opiniuje również przekwalifikowanie gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W 2018 roku Zarząd LIR wydał 10 uchwał w tej 

sprawie – wszystkie pozytywne. 

Ponadto Zarząd LIR wydał: 

1.            Wnioski o zastosowanie trybu przetargu ograniczonego ofert pisemnych – 43 

2.            Wnioski o przedłużenie umowy dzierżawy – 24 

3.            Opinia ws. sposobu zagospodarowania nieruchomości - 3 

4.            Opinie w sprawie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości rolnej – 5 

5.            Opinie w sprawie zakupu nieruchomości rolnych – 9 

6.            Opinia w sprawie trwałego rozdysponowania nieruchomości – 19 

7.            Opinie ws. nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz  
   kościelnych osób prawnych  - 2 

8.          Pozostałe (indywidualne interwencje i zapytania) – 13 

 

Lubuska Izba Rolnicza w pracach komisji 

W roku 2018 województwo lubuskie nie oszczędziły anomalie pogodowe. Delegaci 

LIR brali udział w komisjach szacujących straty spowodowane gradobiciem i deszczami 

nawalnymi, najwięcej jednak pracy włożyli w szacowanie strat spowodowanych suszą. 

Łącznie 86 delegatów oszacowało około 9 800 gospodarstw. 

 

Projekty i wydarzenia zrealizowane w 2018 r. : 

 

Debata Rolna 2018  

12 października br. w Nowej Soli odbyła się Debata Rolna 2018. Podczas niej poruszono 

następują tematy: 
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- Zagadnienie VAT w rolnictwie przybliżył Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej  

- O wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii i zaletach instalacji fotowoltaicznych 

mówił Marcin Dzieciątkowski menadżer działu handlowego z firmy PITERN sp. z o.o. 

- „Perspektywy rozwoju rolnictwa po 2020 roku” omówił Roman Frankowski – z-ca 

dyrektora LODR w Kalsku, 

- Prewencję w zakresie wypadkowości w rolnictwie spowodowanej upadkami przedstawił 

Janusz Pawlak – PIP oraz Izabela Madziar – KRUS OR Zielona Góra.  

Debata odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich oraz sponsorom. Patronat honorowy przyznali Marszałek Województwa 

Lubuskiego Elżbieta Anna Polak oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.  

 

Wyjazd studyjny szlakiem produktów tradycyjnych i regionalnych na Kujawy i Podlasie  

W dniach 4 - 7 lipca 2018 r. Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd studyjny dla 35 

osób na Kujawy oraz Podlasie. Projekt odbył się pod nazwą „Rozszerzanie sieci współpracy 

producentów produktów regionalnych i tradycyjnych”. Głównym celem przedsięwzięcia była 

wymiana doświadczeń naszych regionalnych producentów z wytwórcami w odwiedzonych 

rejonach Polski. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu finansowemu Sekretariatu Regionalnego 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

 

Lubuski Złoty Kłos 

VI Gala Lubuskiego Złotego Kłosa odbyła się 12 października 2018 r. w Restauracji 

Platanova w Nowej Soli.  Do konkursu zgłosiło się 18 nominowanych. W wyniku głosowania 

Kapituła Lubuskiego Złotego Kłosa, podczas obrad w dniu 3 października, wyłoniła 8 

laureatów. W uroczystości wręczenia statuetek, która zaskarbiła sobie uznanie i sympatię 

lubuskich rolników uczestniczyli członkowie LIR oraz licznie przybyli przedstawiciele 

instytucji współpracujących z samorządem rolniczym. 

 

Piknik Wieprzowy 

Jednym z zadań statutowych Izby jest promowanie produktów rolnych. Rok rocznie wśród 

działań podejmowanych w tym zakresie jest organizacja pikników tematycznych. W 2018 

roku Lubuska Izba Rolnicza na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych zorganizowała Piknik 

Wieprzowy Wielkopolsko - Lubuski realizowany ze środków finansowych pochodzących z 

Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. 12 października 2018 r. przy Restauracji Platanova 

w Nowej Soli można było degustować potrawy z wieprzowiny oraz wziąć udział w 

przygotowanych konkursach. Nie zabrało również atrakcji dla dzieci.  
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Organizacja konkursu na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 

Po raz trzeci Lubuska Izba Rolnicza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego zorganizowała konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 

Rozstrzygniecie konkursu ogłoszono podczas XX Lubuskiego Święta Plonów 2018 w 

Babimoście. Spośród 20 wieńców zgłoszonych w dwóch kategoriach: wieniec tradycyjny i 

współczesny, komisja konkursowa, której przewodniczyła Anna Słowik dyrektor Biura LIR, 

wyłoniła zwycięzców. Wszystkie wieńce zostały wyróżnione bonem pieniężnym. Zwycięzca 

w kategorii wieniec tradycyjny z miejscowości Krzemów i Łukomin, gmina Krzeszyce, 

powiat sulęciński reprezentował województwo lubuskie w konkursie „Na najpiękniejszy 

wieniec w Polsce” podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 15-16 września 2018 r.  

 

Wystawy i targi 

Zarząd LIR oraz przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w licznych 

wystawach, targach, świętach rolniczych, konkursach, olimpiadach itp. Podczas wszelkiego 

rodzaju dożynek, targów, wystaw itp. LIR organizowała stoisko informacyjno-promocyjne, 

na którym oprócz porad i doradztwa można było zaopatrzyć się w prasę o tematyce rolniczej.  

Przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej licznie uczestniczyli w Dożynkach 

Gminnych, Powiatowych, Powiatowo-Gminnych zorganizowanych na terenie województwa 

lubuskiego.  

15 sierpnia 2018 r., zgodnie z wieloletnią tradycją, w Sanktuarium Matki Bożej 

Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie odbyły się Diecezjalne Uroczystości Dożynkowe. W 

pierwszą niedzielę września (02.09.2018) przedstawiciele lubuskiego samorządu rolniczego 

uczestniczyli w Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie, natomiast 9 września w XX 

Lubuskim Święcie Plonów w Babimoście. 16.09.2018 r. w Dożynkach Prezydenckich w 

Spale wzięła udział ośmioosobowa delegacja z prezesem LIR Stanisławem Myśliwcem na 

czele.  

Ponadto stoiska LIR nie zabrakło również podczas Targów Rolniczych Glisno 2018, 

AGRO-TARG 2018 w Kalsku, imprezy integracyjno-promocyjnej pod nazwą „Jesień w 

Gliśnie” oraz Lubuskiego Kiermaszu Ogrodniczego - zorganizowanych przez Lubuski 

Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  

Lubuska Izba Rolnicza objęła patronatem „Lubuskie Święto Konia” organizowane 

przez Związek Hodowców Koni Ziemi Lubuskiej. Impreza odbyła się w dniach 16-17 

czerwca 2018 r. w Klubie Jeździeckim Centaurus w Zielonej Górze.  

W dniach 12-13 maja uczestniczyliśmy w imprezie „Zielone ogrody nad Odrą”, która 

odbyła się w Nowej Soli, gdzie po raz kolejny zorganizowany został kiermasz wystawców 

roślin ogrodowych.  
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12 maja 2018 r. w Bobrowicach przedstawiciele Zarządu LIR byli obecni podczas 

„Gali Strażackiej – ratownicy w służbie Niepodległej”, a 9 czerwca 2018 r. w Gozdnicy 

uczestniczyli w obchodach 15-lecia referendum o przystąpieniu Polski do UE.  

W dniu 2 lipca 2018 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną w Sanktuarium Królowej 

Pokoju w Otyniu rozpoczęła się piesza pielgrzymka rolników na Jasną Górę. To już 35 

pielgrzymka zorganizowana przez Duszpasterstwo Rolników Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej. Oddelegowany przez Zarząd LIR poczet sztandarowy, który utworzyli 

przedstawiciele Nowosolskiej Rady Powiatowej LIR  odprowadził pielgrzymów na obrzeża 

Otynia.  

Zarząd LIR wspierał również konkursy rolnicze takie jak: Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne, konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, 

„Nasze kulinarne korzenie”, „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów 2018”, festiwal 

grup śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” oraz olimpiadę wiedzy BHP i rolnictwa.  

 

Stacje meteorologiczne 

Ubiegłoroczna susza dotkliwie dotknęła gospodarstwa rolne w naszym województwie. 

Istniejący w tamtym czasie system monitoringu nie sprawdził się i wiele upraw, mimo iż 

zostały zniszczone, nie podlegały szacowaniu. Lubuska Izba Rolnicza, dzięki dotacji celowej 

udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, postawiła w grudniu 2018 

roku w województwie 6 stacji meteorologicznych współpracujących z Instytutem IUNG-PIB 

w Puławach. Stacje będą monitorowały pogodę, a ich głównym zadaniem jest wskazywanie 

wystąpienia suszy rolniczej. Jest to kolejny krok w celu usprawnienia Monitoringu Suszy 

Rolniczej na naszym terenie. 6 kompleksowo wyposażonych stacji meteorologicznych 

znajduje się w miejscowościach: Brzeźnica (powiat żagański), Dąbrowa (powiat 

zielonogórski), Białków k. Cybinki (powiat słubicki), Węgrzynice (powiat świebodziński), 

Lubniewice (powiat sulęciński) i Słonów (powiat strzelecko-drezdenecki).  

 

Inne działania 

Ponadto Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała w porozumieniu z Wojewódzkim Lekarzem 

Weterynarii szkolenie z zasad uboju na użytek własny. Po przeszkoleniu w dniu 12 grudnia 

2018 r. w LODR w Kalsku zaświadczenie otrzymało 68 rolników. 

 

W dniach 27-28 listopada 2018 r. w Łąkominie zorganizowana została konferencja nt.  

„Przyszłości Lubuskiego Rolnictwa”, której zasadność zorganizowania zgłosili rolnicy 

borykający się z problemami wywołanymi tegoroczną suszą. Tematyką konferencji był 

kierunek rozwoju własnego gospodarstwa w przypadku występowania niekorzystnych 

zjawisk atmosferycznych. 
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W grudniu 2018 r. Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie z przedstawicielami 

instytucji zainteresowanych budową zbiorników retencyjnych. Jest to kolejny krok Izby, aby 

pomóc zapobiegać skutkom suszy w przyszłych latach.  

 

Rady Powiatowe 

W 2018 roku na wniosek przewodniczących Rad Powiatowych LIR zwołano łącznie 30 

posiedzeń w 12 powiatach.  

Rada Powiatowa LIR Liczba posiedzeń w 2018 

Gorzowska 3 

Krośnieńska 3 

Międzyrzecka 5 

Nowosolska 4 

Słubicka 1 

Strzelecko- Drezdenecka 2 

Sulęcińska 2 

Świebodzińska 2 

Wschowska 2 

Zielonogórska 3 

Żagańska 2 

Żarska 1 

Łącznie  30 

 

Na posiedzenia Rad zapraszano powiatowych i wojewódzkich przedstawicieli instytucji 

okołorolniczych, którzy chętnie przybywali i dzielili się z rolnikami niezbędnymi 

informacjami.  

Głównymi tematami, które były poruszane na posiedzeniach Rad były sprawy związane 

obrotem nieruchomościami rolnymi z zasobu KOWR w danych powiatach, sprawy dotyczące 

płatności bezpośrednich z ARiMR i programach w ramach PROW, problemy związane ze 

stanem melioracji na terenach gmin, z liczebnością zwierzyny łownej i odszkodowaniami za 

szkody wyrządzone przez nie w uprawach, informacja o zmianach w ubezpieczeniu KRUS, 

informacje o ASF i bioasekuracji, informacje na temat pomocy rolnikom, których 

gospodarstwa ucierpiały na skutek suszy, informacje nt. dyrektywy azotanowej i wymogów 

jakie rolnicy muszą spełniać w związku z wejściem jej w życie, informacje Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych TUW dotyczące ubezpieczeń gospodarstw rolnych i upraw itp. 

W posiedzeniach uczestniczyli również przedstawiciele administracji rządowej, 

samorządowej oraz podmiotów współpracujących i działających w rolnictwie i jego 

otoczeniu. Spotkania organizowane były najczęściej w Urzędach Gmin, Miast lub w 
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Starostwach Powiatowych, za co dziękujemy gospodarzom obiektów za gościnność i 

możliwość przeprowadzenia posiedzeń. 

Ponadto Przewodniczący Rad Powiatowych i delegaci uczestniczyli w sesjach rad gmin, 

powiatów i innych spotkaniach poświęconym tematyce rolnictwa i obszarów wiejskich. 

 

 

 Sprawy związane z gospodarką łowiecką 

Mimo przychylności Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. i 

jego bieżących interwencji w pojawiających się sporach niezmiennie stałymi zgłaszanymi 

przez rolników problemami dot. Kół Łowieckich są: nierzetelne szacowania poprzez 

zaniżanie wielkości strat, wysokości plonu, zaniżanie ceny płodów rolnych, unikanie 

odbierania zgłoszeń, przedłużanie terminu szacowania.  

W 2018 roku doczekaliśmy się także znowelizowania ustawy Prawo łowieckie, która 

weszła w życie w dniu 12 kwietnia. Szybko jednak wprowadzono kolejne zmiany, gdyż zapis 

mówiący o udziale w szacowaniu szkód łowieckich przedstawiciela gminy okazał się 

nietrafiony w praktyce. W sierpniu wprowadzono zmiany, w wyniku których przedstawiciel 

gminy został zamieniony na przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo łowieckie, Ośrodek Rozwojowo-

Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu zorganizował szkolenia pt. „Szacowanie 

szkód łowieckich – stosowanie procedur, podstawy praktycznego działania”, w których 

wzięło udział kilkunastu przedstawicieli LIR. Szkolenia odbyły się jesienią, w dwóch 

terminach, w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie Lubuskim. 

W marcu 2018 roku LIR opiniowała przedłużenie umów dzierżaw obwodów 

łowieckich Okręgu Zielonogórskiego na okres 10 lat, tj.: od dnia 1.04.2018 r. do dnia 

31.03.2028 r.  

Opinie wydawane były na podstawie posiadanej dokumentacji, uzyskanych opinii 

Członków Rad Powiatowych LIR po lokalnych konsultacjach z rolnikami.  

Na 74 koła łowieckie, które w roku 2018 w okręgu zielonogórskim wystąpiły z 

wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy:   

- 66 otrzymało opinię pozytywną  

- 8 otrzymało opinię negatywną   

  

na 112 obwodów: 

- 102 zaopiniowano pozytywnie 

- 10 zaopiniowano negatywnie  
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Radcy prawni 

W Biurze Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze oraz Biurze OT LIR w 

Gorzowie Wlkp.  udzielane są bezpłatne porady prawne.   

Podczas konsultacji w 2018 r. poruszane podczas dyżurów sprawy i problemy dotyczyły:  

• gruntów rolnych - możliwości nabycia gruntów rolnych, sprzedaży dzierżawionej 

działki bez zawiadomienia dzierżawcy; możliwości odzyskania gruntów rolnych 

przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w 1965 r., przygotowania odwołania od decyzji 

podatkowej, naliczanie pięciokrotnego czynszu dzierżawnego przez KOWR, sprawy nie 

udzielenia odpowiedzi przez KOWR na wniosek o dalszą dzierżawę, przywrócenia 

uchybionego terminu do złożenia wniosku o dalszą dzierżawę do KOWR, zapłaty czynszu 

dzierżawnego po zmianie właścicieli gruntu; ustanowienie zasiedzenia drogi koniecznej, 

straty spowodowane przez straż pożarną na gruntach rolnych. 

• szkód łowieckich – zaniżanie wysokości odszkodowań, ujeżdżania drogi na polu 

uprawnym, postępowania skargowego na działania kół łowieckich, możliwości wyłączenia 

gruntów gospodarstwa rolnego z obwodów łowieckich;   

• spraw spadkowo-majątkowych - podziału majątku spadkowego, podziału 

gospodarstwa rolnego wskutek zniesienia współwłasności, przekazania w drodze darowizny 

gospodarstwa rolnego, dziedziczenia gospodarstwa przez dzieci rolników przechodzących na 

emeryturę, problemy z zarządzaniem majątkiem dzieci; 

• porad prawnych związanych z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych - odwołania od 

decyzji ARiMR przypisującej do zwrotu dopłaty z tytułu niezgodności powierzchni, odmowa 

wypłaty odszkodowania suszowego w związku z przekazaniem połowy gospodarstwa na 

rzecz syna, odmowy zapłaty należności za zboże z powodu niewypłacalności przedsiębiorcy. 

• porad z zakresu prawa cywilnego - niewykonania ustnej umowy sprzedaży ziarna 

siewnego między rolnikami, postępowania w sytuacjach, w których doszło do kradzieży lub 

zniszczenia mienia, postępowania w sprawach o uzyskanie odszkodowania od firm 

ubezpieczeniowych.   

Rolnicy uzyskali także pomoc przy opracowywaniu pism, wzorów wniosków, odwołań, 

skarg, zażaleń, odpowiedzi na pozwy.   

 

Rolniczy Puls i strona internetowa LIR 

Lubuska Izba Rolnicza nieprzerwanie jest wydawcą bezpłatnego dwumiesięcznika 

„Rolniczy Puls”, w którym oprócz informacji z pracy Izby zamieszczaliśmy artykuły o 

nowych bądź aktualizowanych przepisach prawa, technologiach upraw, alternatywnych 

źródłach dochodów oraz o różnych problemach związanych z rolnictwem, głównie w naszym 

województwie. W działalności doradczej, informacyjnej, propagowaniu teoretycznej i 

praktycznej wiedzy wśród naszych członków, a także podnoszeniu ich kwalifikacji służyły 
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także ogólnopolskie wydawnictwa innych podmiotów, bezpłatnie przekazywane 

zainteresowanym rolnikom. Były to m.in. „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, „Raport Rolny”, 

„Wiadomości Rolnicze” oraz liczne broszury informacyjne instytucji rolniczych.  

Istotna w pokazywaniu i promocji rolnictwa, zarówno lubuskiego jak i krajowego, 

w relacjonowaniu działalności Izby jest nasza strona internetowa www.lir.agro.pl,  

 

Kolonie i zimowiska 

Jak co roku od wielu lat Lubuska Izba Rolnicza uczestniczy w naborze dzieci 

lubuskich rolników na wypoczynek zimowy i letni. W zimowisku/kolonii mogą uczestniczyć 

dzieci i młodzież do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów 

prawnych) jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów) 

jest uprawnione do świadczeń z KRUS. Wyjazdy dofinansowane są z Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

W 2018 r. zimowisko odbyło się w Białym Dunajcu w terminie 11-20.02.2018 r.  

i uczestniczyła w nim grupa 24 młodych lubuszan. Wypoczynek letni zorganizowany został w 

dniach 11 - 21 sierpnia 2018 r. w Jarosławcu dla 45 uczestników.  

 

Odznaczenia 

Na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej w 2018 roku przyznane zostały następujące 

odznaczenia:  

- odznaka honorowa MRiRW „Zasłużony dla Rolnictwa” – dla 20 osób,  

- brązowy Krzyż Zasługi – dla 1 osoby.  

W związku z podjętą Uchwałą na I posiedzeniu Walnego Zgromadzenia LIR w 2017 

roku Lubuska Izba Rolnicza przyznała wyróżnienia „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa” 

za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi lubuskiej:  

- 6 odznak złotych,  

- 2 odznaki srebrne,  

- 9 odznak brązowych.     

        1.  ................................................................ 

         Stanisław Myśliwiec 

 

                         2.  ................................................................ 

                            Stanisław Madej 

 

                3.  .................................................................  
            Czesław Hładki  

 

        4.  .................................................................          

           Alfred Kałużny 

 

        5.  .................................................................     

         Andrzej Kuziemski 

http://www.lir.agro.pl/

