
Pszczela Wola 27.09.2020r.
Protokół

Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów
Wojewódzkiego Zawiązku Pszczelarzy w Lublinie

1. Otwarcie zebrania.
Otwarcia Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów dokonał prezes Piotr Różyński witając
przybyłych delegatów, honorowych gości i seniorów, dziękując za przybycie. Poinformował, że na
podstawie listy obecności w obradach uczestniczy wystarczająca ilość Delegatów, aby obrady mogły
odbyć w pierwszym terminie. Realizując pierwszy punkt porządku obrad, zwrócił się
o powołanie Prezydium Zjazdu.
Na Przewodniczącego obrad zaproponował Kazimierza Kostrzanowskiego, który przedstawił się
zebranym i wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Prezydium dzisiejszych obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy zebrania.
Kandydatem zgłoszonym na przewodniczącego obrad został Kazimierz Kostrzanowski. Innych
kandydatów nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym zebrani delegaci jednogłośnie wybrali Kazimierza
Kostrzanowskiego na przewodniczącego obrad.

Na Wiceprzewodniczącego obrad zgłoszono Stanisława Chojaka, który wyraził zgodę na pełnienie
tej funkcji. W głosowaniu jawnym zebrani delegaci jednogłośnie zatwierdzili Stanisława Chojaka na
Wiceprzewodniczącego obrad.

Następnie zgłoszono dwóch kandydatów na  Sekretarzy Zjazdu: Lucjana Pydysia i Marka
Łukasiewicza którzy wyrazili zgodę. W głosowaniu jawnym zebrani delegaci jednogłośnie
zatwierdzili obu kandydatów na sekretarzy obrad.

3. Powołanie prezydium.
W wyniku wyborów w głosowaniu jawnym Prezydium obrad Zjazdu ustanowiono jednogłośnie
w następującym składzie:

Przewodniczący — Kazimierz Kostrzanowski
Wiceprzewodniczący — Stanisław Chojak
Sekretarze — Lucjan Pydyś i Marek Łukasiewicz

4. Przyjęcie regulaminu i dziennego porządku obrad.
Przewodniczący obrad przystąpił do realizacji pkt. 3-go porządku obrad czyli przyjęcia regulaminu

i porządku obrad. W imieniu Zarządu WZP — Dyrektor Biura — Przemysław Kowalski zgłosił
uzupełnienie o wprowadzenie do porządku następujących punktów po zrealizowaniu pkt. 10-go jakim
jest udzielenie absolutorium Zarządowi WZP:
— Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
— Przeznaczenie zysku za rok bilansowy 2019.
— Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Związku.
— Uzupełnienie udziałów członkowskich w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS.
W tym miejscu Delegat Edward Świszcz zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad
pkt-u 11-go: Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu zwrócił się do Zarządu WZP o złożenie wyjaśnienia dot.
wprowadzenia do porządku obrad tak istotnego zagadnienia bez szerszej konsultacji ze środowiskiem
pszczelarskim zgrupowanym w WZP w Lublinie. W imieniu Zarządu głos zabrał Mieczysław
Skolimowski informując, że jest autorem tego wniosku. W skrócie udzielił ogólnych informacji
o sytuacjj w Polskim Związku Pszczelarskim z propozycją ujęcia tego zagadnienia
w porządku obrad. Wobec rozbieżnych zdań wśród Delegatów wniosek o wykreślenie pkt-u 11-go:
Podjęcia uchwały o wystąpieniu z PZP z porządku obrad — Przewodniczący Prezydium poddał pod
głosowanie. W wyniku głosowania za skreśleniem pkt-u 11-go z porządku obrad, przy 68 głosach za,
19 przeciw i 9 wstrzymujących — wniosek o skreślenie został przyjęty.
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Następnie Przewodniczący prezydium Zjazdu zapytał, czy są jeszcze inne wnioski dotyczące
porządku obrad Zjazdu. Propozycji nie zgłoszono.
Wobec tego, Przewodniczący Prezydium Zjazdu poddał pod głosowanie następujący porządek obrad:

Otwarcie zebrania.
Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, i dwóch Sekretarzy Zjazdu.
Przyjęcie porządku dziennego i regulaminu obrad.
Wybór komisji:
- Mandatowo-Skrutacyjnej,
- Wyborczej.
- Wnioskowej.

Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Sprawozdanie Zarządu WZP za kadencję 2016-2020.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję 2016-2020.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za kadencję 2016-2020.

9. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
12. Przeznaczenie zysku za rok bilansowy 2019.
13. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Związku.
14. Uzupełnienie udziałów członkowskich w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS.
15. Wybory:

- Zarządu,
- Komisji Rewizyjnej.
- Sądu Koleżeńskiego.
- Sądu Koleżeńskiego.
- Delegatów na walny Zjazd PZP

16. Dyskusja i wnioski.
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał.
18. Zakończenie obrad.

Zebrani Delegaci w głosowaniu jawnym porządek obrad przyjęli jednogłośnie.
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5. Wybór Komisji — Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów do Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej, do której zgłoszeni zostali Delegaci:

- Dariusz Krzysztoń,
- Anna Arbaczewska,
- Witold Brewczak,

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Innych kandydatów nie zgłoszono. Zgłoszono wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów
do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. W wyniku głosowania jawnegolista kandydatów została
zamknięta jednogłośnie. Przewodniczący Prezydium Zjazdu poddał pod głosowanie skład Komisji
Mandatowo-Skrutacyjnej. W wyniku glosowania jawnego Delegaci jednogłośnie zatwierdzili skład

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Przewodniczący Prezydium Zjazdu poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej,
do której zgłoszeni zostali następujący Delegaci:

- Józef Wiechnik,
- Grzegorz Kuna,
- Paweł Budzyński,

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Wyborczej.
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W tym miejscu Delegat Kazimierz Brudkowskizgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów
do Komisji Wyborczej. W wyniku głosowania jawnego lista kandydatów do Komisji Wyborczej
została zamknięta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Prezydium Zjazdu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie składu
Komisji Wyborczej w osobach zgłoszonych kandydatów.
W głosowaniu jawnym skład Komisji Wyborczej został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Prezydium Zjazdu poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Wnioskowej,
do której zgłoszeni zostali następujący Delegaci:

- Krzysztof Sokół,
- Krzysztof Głodek,
- Bogumiła Sidor,

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Komisji Wnioskowej.
Zabierając głos Kazimierz Brudkowskizgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji
Wnioskowej. W wyniku głosowania jawnego lista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Prezydium Zjazdu poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie składu
Komisji Wnioskowej w osobach zgłoszonych kandydatów.
W głosowaniu jawnym skład Komisji Wnioskowej został przyjęty jednogłośnie.
Komisje ukonstytuowały się następująco;
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:

przewodniczący — Dariusz Krzysztoń,
sekretarz — Witold Brewczak,
członek — Anna Arbaczewska.

Komisja Wyborcza:
przewodniczący — Grzegorz Kuna,
sekretarz — Józef Wiechnik,
członek — Paweł Budzyński.

Komisja Wnioskowa
przewodniczący — Sokół Krzysztof
sekretarz — Bogumiła Sidor,
członek — Krzysztof Głodek.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej — Dariusz Krzysztoń przedstawił protokół

po sprawdzeniu listy obecności Delegatów na Zjeździe stwierdzając:
- ogólna liczba Delegatów zaproszonych na Zjazd: 115 osób.
- na Zjazd przybyło potwierdzając na liście obecności: 96 osób,

co stanowi 83,47%
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdza, że Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy zwołany na
27.09.2020r. godz.9,00 został prawidłowo oraz jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał.
7. Sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie
Realizując przyjęty porządek obrad — Przewodniczący Prezydium Zjazdu — Kazimierz Kostrzanowski
udzielił głosu Zarządowi WZP w celu złożenia sprawozdania z działalności Związku. Głos zabrał
Prezes WZP w Lublinie — Piotr Różyński.
Przedstawił skład Zarządu który w końcówce był następujący:

- Piotr Różyński — Prezes,
- Kazimierz Brudkowski — Wiceprezes,
- Julian Kwiatkowski — Sekretarz,
- Henryk Breś — Skarbnik,
- Kazimierz Pawłowski— Członek,
- Michał Kuźnicki — Członek,
- Mieczysław Skolimowski — Członek, /
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Omówił ogólną sytuację organizacyjną, gospodarcząi strukturalną Związku.
Poinformował o obecnych zasadach rozliczania wsparcia w ramach KOWR.
Wspomniał o przyjęciu do WZP Koła Pszczelarzy w Łukowie. Następnie omówił organizację
imprezy — Lubelskiego Święta Miodu, Kraśnickich Wojewódzkich Spotkań Pszczelarzy, a także
działalności charytatywnej w postaci przekazania miodu dla szpitala w Puławach.
Złożył podziękowania za pracę pracownikom biura WZP i prezesom kół pszczelarzy.
Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Związku — Henryk Breś.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu podziękował zebranym za wysłuchanie sprawozdania Zarządu.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WZP
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Ląd przedstawił sprawozdanie, z działalności Komisji
Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Zarządu Związku, oceny realizacji uchwał
Zjazdu Delegatów Związku, oceny procesu wykorzystania środków w ramach programów wsparcia
KOWR, oraz oceny współpracy Zarządu z kołami pszczelarzy, władzami administracyjnymi
i samorządowymi.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniała pracę Zarządu i wniosła do Delegatów Zjazdu
o udzielenie absolutorium Zarządowi.

9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
W imieniu Sądu Koleżeńskiego Sprawozdanie z działalności złożył Przewodniczący — Wiesław
Bartoszek. Sąd Koleżeński rozpatrywał jedną sprawę, którą umorzył ze względu na toczący się
proces z powództwa cywilnego w sądzie powszechnym.

10. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
Przewodniczący obrad Kazimierz Kostrzanowski zaprosił do dyskusji nad przedłożonymi
sprawozdaniami. Pierwszym Delegatem który zabrał głos był Zbigniew Kiernicki który poprosił

o uzupełnienie informacji o szkoleniach i zebraniach w kołach pszczelarzy. Następnie zabrał głos
Mieczysław Skolimowski w sprawach remontu budynku siedziby Związku przy ul Hipotecznej,
programów wsparcia z KOWRoraz programów dot. baz pożytkowych dla pszczół.
Odpowiedzi dot. uzupełnienia informacji w sprawozdaniu Zarządu udzielił Prezes Piotr Różyński.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu — wobec braku chętnych głosu w tym punkcie — zakończył
dyskusję nad sprawozdaniami.
11. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu Kazimierz Kostrzanowski oznajmił zebranym delegatom,
że następnym punktem obrad jest udzielenie absolutorium dla obecnego Zarządu WZP
w Lublinie. Poprosił Komisję Mandatowo-Skrutacyjną aby przygotowała się do głosowania nad
uchwałą o udzielenie absolutorium.
W głosowaniu jawnym Uchwała nr 1 w brzmieniu $1.:

Udzielić absolutorium członkom zarządu Związku w składzie:
Piotr Różyński — Prezes,
Kazimierz Brudkowski — Wiceprezes,
Julian Kwiatkowski — Sekretarz,
Henryk Breś — Skarbnik i Członek Zarządu,
Kazimierz Pawłowski — Członek Zarządu i skarbnik,
Mieczysław Skolimowski — Członek Zarządu,
Michał Kuźnicki — Członek Zarządu
z wykonywania tych obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

przy 91 głosach za, 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się została podjęta.
Prezes Piotr Różyński podziękował obecnym na Zjeździe Delegatom za udzielone absolutorium.
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12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu zaproponowało przystąpienie do głosowania nad
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2019r.
W głosowaniu jawnym Uchwała nr 2 w brzmieniu $1.:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, zgodnie z którym bilans
zamyka się sumą bilansową w kwocie 912.149,07 (dziewięćset dwanaście tysięcy sto
czterdzieści dziewięć 7/100 zł), a rachunek zyskówistrat zamyka się zyskiem 23 963,60
(dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy, 60/100)zł.

przy 95 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się została podjęta.
13. Przeznaczenie zysku za rok bilansowy 2019.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu zaproponował o przystąpienie do głosowania nad uchwałą

o przeznaczeniu zysku za 2019r.
W głosowaniu jawnym Uchwała nr 3 w brzmieniu $1.:

Zysk osiągnięty za rok obrotowy 2019 w kwocie 23 963,60 (dwadzieścia trzy tysiące
dziewięćset sześćdziesiąt trzy, 60/100)zł przeznaczyć w całości na fundusze własne
Związku.

przy 96 głosach za, braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymującym się została podjęta.

14. Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań Związku.
Prezes Zarządu Piotr Różyński wyjaśnił Delegatom potrzebę udzielenia Zarządowi zezwolenia na
zaciąganie zobowiązań w imieniu Związku. Szczegółowych informacji dot. technicznej strony
operacji finansowych udzielił Główny Księgowy Związku — Marek Szarowski.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu zaproponował o przystąpienie do głosowania nad uchwałą
o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań Związku.
W głosowaniu jawnym Uchwała nr 4 w brzmieniu $1.:

Ustalić, iż najwyższa suma zobowiązań, które może zaciągnąć Związek w roku
kalendarzowym 2020r. wynosi 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) zł. .

przy 94 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się została podjęta.

15. Uzupełnienie udziałów członkowskich w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS.
W związku ze zmianą wartości udziałów Spółdzielnia Pszczelarska Apis w Lublinie zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000079437, REGON: 000443602, NIP: 7120102617 wystąpiła do swoich członków z wnioskiem
o uzupełnienie wartości posiadanych udziałów. WZP w Lublinie jako członek Spółdzielni APIS
posiada udział którego dotychczasowa wartość wynosi 8 977,06zł. Wyjaśnień dot. prawem
dysponowania tym udziałem udzielił Prezes Zarządu — Piotr Różyński. Zaproponował dokonanie
dopłaty do udziału i zachowania praw wynikających z jego posiadania.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu zaproponował o przystąpienie do głosowania nad uchwałą

o uzupełnieniu wartości udziału.
W głosowaniu jawnym Uchwała nr 5 w brzmieniu $1.:

Uzupełnić udziały Związku w Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie do łącznej
kwoty 30 000 (trzydzieści tysięcy) zł. Wartości udziałów Związku.

przy 94 głosach za, 1 głosem przeciwnym i 1 głosem wstrzymującym się została podjęta.

16. WYBORY
Przewodniczący Prezydium Zjazdu odczytał projekt procedury wyborczej i zaproponował
wniesienie uwag. Uwag i zmian nie wniesiono.
Przystąpiono do głosowania nad uchwałą zatwierdzającą procedurę wyborczą.
W głosowaniu jawnym Uchwała nr 6 w brzmieniu :

stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.
przy 88 głosach za, braku głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się została podjęta.
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Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Członków Zarządu. Zgłoszono następujące osoby:
Henryk Breś,
Piotr Różyński,
Kazimierz Brudkowski,
Julian Kwiatkowski,
Jarosław Wojtyś,
Stanisław Próchniak,
Lucjan Kowalski,
Michał Kuźnicki,
Rafał Biżek,
Bogumiła Sidor,
Mariusz Cielica.

Kazimierz Brudkowskizgłosił wniosek o zamkniecie listy kandydatów do Zarządu.
W wyniku głosowania jawnego lista kandydatów do Zarządu została zamknięta jednogłośnie.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej WZP.
Zgłoszono następujące osoby:

Kazimierz Komisarczuk,
Stanisława Tomasik,
Wiesław Ląd,
Krzysztof Brygoła,
Wiktor Kowalski,
Andrzej Buczek,
Andrzej Goleń,

Kazimierz Brudkowskizgłosił wniosek o zamkniecie listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania jawnegolista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.
Zgłoszono następujące osoby:

Wiesław Bartoszek,
Aleksander Mróz,
Lucjan Pydyś,
Stanisław Sapała,
Bogdan Kuśmierz

Kazimierz Brudkowskizgłosił wniosek o zamkniecie listy kandydatów do Sądu Koleżeńskiego.
W wyniku głosowania jawnegolista kandydatów została zamknięta jednogłośnie.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Delegatów na Zjazd PZP.
Zgłoszono następujące osoby:

Marek Łukasiewicz,
Paweł Budzyński,
Stanisław Próchniak,
Julian Kwiatkowski,
Józef Kamiński,
Kazimierz Kostrzanowski,
Zbigniew Kołtowski,
Edward Świszcz,
Stanisław Chojak,
Piotr Różyński,
Wiesław Ląd,
Andrzej Goleń,
Michał Kuźnicki,
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Zbigniew Kiernicki,
Jarosław Wojtyś,
Krzysztof Głodek,
Bogdan Kuśmierz,
Kazimierz Brudkowski,
Grzegorz Kuna.

Kazimierz Brudkowski zgłosił wniosek o zamkniecie listy kandydatów na Zjazd PZP.
W wyniku głosowania jawnego lista kandydatów na Zjazd PZP została zamknięta jednogłośnie.

Wszyscy wyszczególnieni kandydaci spełniają wymagania procedury wyborczej, wyrazili zgodę
na kandydowanie oraz złożyli oświadczenie o braku zależności w trybie $.17.pkt. 9. Statutu WZP.

W tym miejscu Komisja Wyborcza rozpoczęła czynności związane z obowiązkami wynikającymi
z procedury wyborczej; tj. redakcja kart wyborczych, wydruk kart do głosowania i przygotowanie
do wydania Delegatom uprawnionym do tajnego głosowania.
Karty wyborcze zostały wydane Delegatom za potwierdzeniem na mandacie Delegata.
Po udzieleniu wyjaśnień dotyczących głosowania zarządzono głosowanie tajne.
Po wykonaniu czynności wyborczych Delegaci złożyli karty do głosowania w zapieczętowanej urnie.
Po zakończeniu głosowania urna została przekazana Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej celem
dokonania opracowania wyników wyborów.
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sporządziła protokół z głosowania tajnego i przekazała go Komisji
Wyborczej. Następnie Komisja Wyborcza dokonała oceny wyników wyborów i stwierdziła
konieczność zorganizowania dogrywki na członków Zarządu dla osób znajdujących się na pozycjach
6-7-8 ze względu na otrzymaną równą ilość głosów.
Również dogrywkę zorganizowano do wyboru na delegatów na Zjazd PZP dla osób znajdujących się
na poz. 12-13 ze względu na równą ilość otrzymanych głosów.
Po ponownym wykonaniu kart wyborczych dogrywkowych przeprowadzono wybory dogrywkowe
wg procedury wyborczej.
W wyniku wyborów Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów sporządzając stosowny protokół.

Ogłoszone wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Lista do Zarządu WZP wgliczby otrzymanych głosów (7-Członków Zarządu + 2-Zastępców):
1. Różyński Piotr Vip
2. Kuźnicki Michał 66,
3. Breś Henryk 60,
4. Kowalski Lucjan 50,
5. Sidor Bogumiła 46,
6. Biżek Rafał 45 (dogrywka: 40),
7. Próchniak Stanisław 45 (dogrywka: 40),

Zastępcy:
8. Cielica Mariusz 45 (dogrywka: 32),
9. Brudkowski Kazimierz 44

Lista do Komisji Rewizyjnej wg liczby otrzymanych głosów (3-Członków + 2-Zastępców):
1. Tomasik Stanisława 61,
2. Brygoła Krzysztof 60,
3. Ląd Wiesław 60,

Zastępcy:
4. Goleń Andrzej 49,
5. Kowalski Wiktor 48,
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Lista do Sądu Koleżeńskiego wg liczby otrzymanych głosów (3-Członków + 2-Zastępców):
1. Bartoszek Wiesław USA

2. Pydyś Lucjan 69,
3. Kuśmierz Bogdan 67,

Zastępcy:
4. Sapała Stanisław 61,
5. Mróz Aleksander 56,

Lista na Delegatów na Zjazd PZP wg liczby otrzymanych głosów (12 osób + 2-Zastępców):
1. Różyński Piotr 80,
2. Kołtowski Zbigniew 77,
3. Kuźnicki Michał b,
4. Kostrzanowski Kazimierz 67,
5. Łukasiewicz Marek 62,
6. Chojak Stanisław 61,
7. Ląd Wiesław 57,
8. Budzyński Paweł 54,
9. Kamiński Józef 54,
10. Próchniak Stanisław SIĘ
11. Goleń Andrzej 49,
12. Kiernicki Zbigniew 48 (dogrywka: 39),

Zastępcy:
13. Kuśmierz Bogdan 48 (dogrywka: 35)
14. Głodek Krzysztof 47.

17. Dyskusja i wnioski
W dyskusji dotyczącej spraw pszczelarskich dyskutanci zwrócili uwagę na problem pasiek
wędrownych, cenę ilość i jakość leków, poprawę pracy w środowisku pszczelarskim, zabiegów
agrotechnicznych w tym używania środków chemicznych.
Odzwierciedleniem dyskusji są wnioski do Zarządu które Komisja Wnioskowa przyjęła,
opracowała i przedstawiła do Prezydium Zjazdu.
18. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał.

Komisja Wnioskowa przedłożyła Prezydium Zjazdu protokółz przyjętymi wnioskami.
Przewodniczący Prezydium Zjazdu Kazimierz Kostrzanowski poddał pod głosowanie kolejne
wnioski:
Wniosek Koła Pszczelarzy w Kraśniku oznaczony jako nr 7, dot. dofinansowania sadzonek robinii.
W głosowaniu jawnym Wniosek nr 7 w brzmieniu:

Wypracowanie przez Zarząd WZP w Lublinie mechanizmu dofinansowania zakupu
sadzonek robinii akacjowej dla zainteresowanych pszczelarzy i kół, np. pszczelarz 10%,
Koło 40%, WZP 50%. Taki wkład zabezpieczyłby nieracjonalne wydatkowanie środków
wspólnych i pozwoliłby na polepszenie bazy pożytkowej.

przy 74 głosach za, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się został przyjęty.

Wniosek Aleksandra Mroza oznaczony jako nr 8 dot. pasiek wędrownych.
W głosowaniu jawnym Wniosek nr 8 z modyfikacją autora w brzmieniu:

Opracować zasady dotyczące wędrowania z pasiekami. Jest to ważne obecnie gdy pasieki
chorują na zgnilec amerykański oraz zmniejszający się areał zasiewów roślin
miododajnych np. gryki. W roku bieżącym ani miejscowi anici co przywieźli pasieki
miodu nie uzyskali. Nastąpiło przepszczelenie.

przy 71 głosach za, braku głosów przeciwnych i 3 wstrzymujących się został przyjęty.

€
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Wniosek Aleksandra Mroza oznaczony jako nr 9 dot. dopłat do ula.
W głosowaniu jawnym Wniosek nr 9 w brzmieniu:

Zarząd powinien starać się, aby dopłaty do pszczelarstwa były dokonywane do ula dla
każdego pszczelarza. Pszczelarze w większości zaopatrzyli się w potrzebny im sprzęt
i w niedługim czasie nie będzie jak wydać pieniędzy z KOWR,albo dopłaty za zapylanie,
czy też dopłaty klęskowe.

przy 60 głosach za, 2 głosach przeciwnych i 12 wstrzymującychsię został przyjęty.

Wniosek Józefa Jasiny i Kazimierza Komisarczuka oznaczony jako nr 11, dot. opłat ulowych.
W głosowaniu jawnym Wniosek nr 11 w brzmieniu:

Rozważyć zlikwidowanie pobierania od pszczelarzy opłaty ulowej. Nie pobiera się opłaty
ulowej np. od pszczelarzy zawodowych, SSP POLANKA. WZP w Lublinie jest
najbogatszym związkiem pszczelarskim w Polsce..

przy braku głosów za, 50 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się został odrzucony.

Wniosek Aleksandra Mroza oznaczony jako nr 12 dot. dopłat czasu antenowego w telewizji.
W głosowaniu jawnym Wniosek nr 12 w brzmieniu:

Wykupić w telewizji czas (co tydzień) antenowy np. 15 minut w dogodnym czasie np.
w niedzielę w godzinach przed południem. W tym czasie przekazać pszczelarzom
wiadomości w pigułce oraz edukować całe społeczeństwo na temat pszczół, ich ochrony,
znaczenia, hodowli itp. oraz produktach pszczelich, ich zalet i stosowania.

przy 3 głosach za, 31 głosach przeciwnych i 13 wstrzymujących się został odrzucony.

19. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Prezydium Zjazdu ogłosił zakończenie obrad
Zjazdu. Złożył gratulacje Delegatom wybranym do organów Związku życząc jednocześnie
sukcesów w pracy na rzecz pszczelarstwa.
Podziękował za wspólne merytoryczne obrady i za przybycie na Zjazd pomimo ograniczeń
związanych z COVID-19.

Sekretarze Zjazdu
Lucjan Pydyś, Marek Łukasiewicz

Przewodniczący Prezydium Zjazdu
Kazimierz Kostrzanowski
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