
UCHWALA NR 9/2014 

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH 

z dnia 25 listopada 2014 r. 

w sprawie zar.tądzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 

Na pods,"wie art. 25 ust. l i 2 u>ta w)" 7. dnia 14 grudni" 1995 f . o izb"ch rolnic zych 

(Dz. l.'. z 2014 r. poz. 1079) uchwah się co następuje : 

§1. 

l. Zat%~dz" sil' wybory do Walnego Zgromadzenia: 

1) Dolnośląs kiej Izby Rolniczej z siedzibą wc Wroela";ll, 

2) Kujawsko-Pomorskiej Izby Ro lniczej Z siedzibą \\" Przysieku , 

3) Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą \V Lublinie, 

4) Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą ZielolJej Górze, 

5) Izby Rolniczej Województwa Lódzkiego z siedzibą w Lodzi, 

6) M"lopolskie j Izby Ro lniczej z siedzib~ \\" Krakowie, 

7) i\h zow ieckiej Izby Rolnicz"j z s iedzibą w Warszawie-Wesolej. 

8) Izb)' Ro lniczej w Opo lu 7. siedzibą w Opolu , 

9) Podbrpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w 13oguchwale, 

10) Podla skiej Izby Rolnicze j z siedzibą w PorosI ach, 

11) Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą \V Pruszczu Gdańskim, 


12) Śląskiej Izby Rolniczej 7. siedz ibą w Ka(Owic"ch, 

13) Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą \V Kielcach, 

14) Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą w O lsztynie, 

15) Wielk opolskiej Izb)' Rolnicze j z siedzibą IV Poznaniu, 

16) Zachodniopomorskiej Izby Ro lniczej z sieuzibą w Szczecinie. 


2. Termin wyborów wyznacza s ię na dzien 31 m~ja 2015 r. 

§ 2. 

Terminarz wykon an.ia pO$zczególnrch czynności związanych z przeprowadzaniem wyb oró\v do 
walnych zgromadzeń izb rolniczych określa znlącznik do uchwal)' . 

§ 3. 

lichwahl wchodzi w życ ic z dniem podjęciIł. 

Prezes 

"':o~ bb Ro'o;",ob 

Wił orsz~z 

http:wykonan.ia


Zalącznik 

do uchwal)" Nr 9/2014 
KrajowO) Rody Izb Rolniczych 

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB 

Termin wykonania 
czynności 

1 
najpóźniej w dniu .~1 
stycznia 2015 r. 

najpóźniej \V dniu 3 
I kwierni. 20 15 r. 
, 

najpóźniej w dniu 1 map 
1015 r. 

najpóźniej \V dniu 4 maja 
20 15 r. 
najpóźniej w dniu 6 maja 
2015 r. 

najpóźniej w dniu 8 ma):l 
2015 r. 


najpóźni ej w dniu 15 maja 

2015 1". 


najpóźniej w dniu 11 maja 

20 15 r. 


najpóźn.iej \v Jniu 17 maja 
2015 r. 

najpóźniej \V dniu 21 maj o 
2015 L 

do godz. 24.00 
30 maj. 2015 r. 

do godz. 24.00 
30 maja 2015 r. 
godz 8.00-18.00 
31 maia 2015 r. 

najpóźniej w dniu 21 
czerwca ?015 r. 
najpóźniej w dniL1 12 lipca 
2015 r. 

ROLNICZYCH 


Rodzaj czynności 

2 
pod~l1ie przez izb~ rolrUcz~ do wiadomości jej cz ł onków, tre~ci 

ucll\\'aly Kr:Jjowej Rod)' Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia 

wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 
wybór przez walne zgromadzenie izhy rolniczej komisji 
wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej 
izby 

sporządzenie przez zarząd izby ro lniczej wykazu okr~gó\v 
wyborczych i przekazanie p;o komisji woiewódzkiei 
powo lanie przez komisj<; wojewódzką komisji okrC;gow)"ch 
prz eprowadzających wybory do rad powia towych izby rolniczej 
przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów 
wyborczych komisjom okr,gow)'m i podanie go do wiadomosci 
c,lonków izb)" rolniczej 
podzia l okręgu wyborczego na obwody glosowania przez komisjc 
okr,gm,'c 
- powolanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych 
przcrrow~dzającyc h w obwodzie głosow:lnia \V wyborach do [tuj 
pOWl:l tow)"ch izby rol.niczej, 

- przekazanie przez ko misje okręgowe wykazu obwodów 
glosowanja \\' okręgu kom.isjom ob\\'od<.mrym j podanie go do 
wiadomości C'l. I ()nkc')\v iz by roln.iczej 

zglaszanic kandydatów na cz lonków rad powiatowych izby 
rolniczej do konusji okrę:oowrch \V celu zarejestrowania 
ud osn;pnicnic uo wglądu :>pisu cz łonków izby rolniczej 
upr'l\vnionych uo udzia]n \V g losowaniu \V wyborach do l'nd 

, powiatowych Jzlw rolniczej 

poda nie do wiadomości cl]onków izb)' rolniczej li,ty bndydató\\" 
n(l członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach 
wyborczych 

dostarczenie kotnisji okrę:go\Vcj 1ub komisji obwodowej spisu 
członków izb~ rolniczL"j uprawnionych do ud zia łu w gluso \V:1oiu w 
",,,borach do rad powimo\V)'ch izby rolniczei 
prl.l.:ka/:arue przcz kum.isjc okręgowe kart do gło~owania komisjom 
obwodowym 
głoso\va ni c 

zwo lanie przez zarząd izby l"olruczej pierwszych posicdzel1 rad 
po \viatowrch tej izb\" 
zwołanie przL'/: zarząd izb)" rolniczej pierwszego posieuzenia IłUWO 
w ybr:lOego walnego zgro macb:cnia 

http:8.00-18.00



