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140.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 23 marca 1929 r.

o nadaniu no ego statutu Wielkopolskiej Izbie
Rolniczej.
Na podstawie art. 57 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach
rolniczych (Dz. U. R. p. Nr. 39, pez. 385) postanawia
się co riastępuje :
'
,

•
§ t. Wielkopolska Izba Rolnicza z - siedzibą
w Paznal1iu, której okrąg działalnosc,i obejmuje obszar
województwa poznańskiego, otrzymuje statutj dołą
czony do niniejszego rozpo.rządzenia.

§ 2. Wykonanie niniejszego
porucza się Ministrowi Rolnictwa.

rozporządzetiia
,"

b/I

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów:
M.ittister Rolnictwa:

K. Bane!

K . .Niezabytowski
Załącznik do rozp. Rady Min.
z dnia 23 marca 1929 r. (poz. 149).

'STA TUT
WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ.
Część

L

Organizacja Izby.
§ l,
. rada,

Organami Wielkopolskiej Izby Rolniczej są:
zarząd i prezes.
Rada.

§ 2,
Rada WielkopoIs:kie.j Izby Rolniczej składa:
10 radców z wyboru oraz z radc~w z nomiflacji w ilości nieprzekraczającej 14. '
W skład ogólnej ilości radców z wyboru wchodzą: 48 radców z okręgów wyb~rc ,y~h i 2.2 radców z wyboru społecznych orgall1~acYJ ' rolmczych.

~ię z

§ 3.

Radą jest uchwalającym i kontro~ującym or' ganem Izby.
Do zakresu działania rady należy:
a) wybór prezesa i wilZepr~zesa Izł,v;
b) wybór członków zarządu Izby oz:az i~h zastępców; ,
c) powoływanie komisyj i określanie kh za,dań;
d) uchwalanie preliminarży budżetowych oraz
zatwierdzanie sprawozdali (zamknięć) rachunkowych Izby;
'" .
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e) uchwalani'e wydatków nieprzewidzianych
w bud żecie oraz wyda tków przewidzianych
w budż ecie w niewyst a rc z aj ą cej wy s'o k ości
z r?wnoczesnem uchwa leniem źródeł pokrYCIa tych wy datków;
f) U'~tal~nie na' r zecz Wielkopolskiej Izby Roln1cze1 op~at, których wprowadzenie w myśl
obowIązuJących przepisów uzależnione jest
od decyzji izby rolnic zej;
g) decydowanie o z aciąganiu pożyczek, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu . nieruchomego majątku Izby oraz o przyjmowaniu
na rzecZ Izby darowizn i' zapisów;
h) określanie wysokości diet dla radców za
dni po s iedzeń r ady i komisy! oraz wysokQści ulegających
zwrotowi rzeczywi's tych
kosztów ich podróży zwi ązanych z wzię
cieJl przez nich udziału w tycli posiedzeniach;
,
i) określanie wysokości diet dla prezesa, wiceprezesa i członków zarządu za spra'Y"0wanie prZez nich czynno ś ci urzędowych,
jak rówhież wys oko ś ci ulegających zwroto, wi kos ztów podróży lub innych wydatków
spowodowanych \ t emi czynnościami;
j) przyznawanie radcom prawa do zwrotu
rzeczywiście
poniesionych przez nich wyda.tków spowodowa nych wykonaniem spę
ć jalnych zle~eń rady;
k) uchwalanie
przepisów rachunkowo-kasowych oraz przepisów ó bud żetowaniu;
l) uchwalanie przepisów, które nie mo,gą uchybiać obowiązując ym us.tawom o prawach,
obowiązkach ci odpowiedzialności pracowników biura Izby, o warunkach zawiązywa
nia i rozwiązywania z nimi stosunku służbo
wego, o ich uposaże niu służbowem oraz
żaopactrzeniu emerytalnem ;
ł) określanie najwięks ż ej ' ilości osób, które
mogą być kooptowane przez poszczególne
komisje ;
m) decydowanie o wykluczeniu radców z rady
w wypadka~h przewidzianych w obowiązu
j ących przepi's ach o izbach rolniczych;
n) zatwierdzanie uchwał komisyj w sprawach
niezleconych komisjom do samodzielnego
żała twienia ;
o) uchwalaflie wniosków w sprawie zmian
statutu Izby;
p) uchwalanie regulaminu obrad rady;
r) ustalanie porządku obrad rady.

§ 4.
Do ważności uchwał rady w sprawach, wymienionych w § 3 pkt. pkt. a, b, d, f,g, potrzebna jest bezwzględna większość, w ,s prawie z aś, wymienionej
w pkt. m - większość 2/3 głosów przy obecności
w obu wypadkach co najmnie j poło wy ugólnej ilości
radców.
Uchwały r a dy we w szystkich innych sprawach
zapadają bezwz g lędną wi' ę kszo ścią głosów przy obecności Co najmniej 1/3 ogólnej ilo śc i radców,

Nr.

W razie równości głosów przewa.ża l!łos przewodniczace go.
UclH'<ały rady Izby w 5prawach, wymienionych w § 3 pkt. p k t . d, e, g, h , i, l, wymagają 1atwierdzenia Ministra Rolnictwa; uchwały zaś w sprawie
usta,leni.a opłat, przewidzianych w § 3 pkt. f, wymaga ją zatwierdzeni'a Ministra Rolnictwa w tych wypadkach, gdy to wynika z przepisów o wprowadzeniu tych opł a t.

§ 5.
Rada Izby zbiera się co najmniej raz do roku
w ostatnim kwartale przed rozpoczęc ; em nowego roku bud żetowego na sesję zwycza jną w celu uchwalenia budże tu Jzhy.
Posi'e dzenia rady zwołu ! e i przewodniczy na
nich prezes Izby.
I
Na żądanie zarządu Izby albo 114 ogólnej ilo&ci radców, zgłoszone z podaniem s~raw, które mają być przedmiotem obrad rady, ~ także na iądanie
M inistra Rolnictwa ' prezes Izby obowi'ązany jest
zwołać radę na sesję nad z w ycza jną nie pr,żniej, 1~. 1Ź
przed upływem czterech tygodni od dnia otrzymania

§ 6.
Radcowi'e winni być zawiadamiani o posiedzemach r ady najpóźniej na dwa tygodnie przed termirem posiedzenia drogą imiennych zawiadomień Ustami poleconemi l podaniem terminu, mitejsca pos:edzen~a oraz porządku obrad rady.
.r ednocze~nic termin i miej sce posi'eazenia oraz
porządek obrad rady winny by ć podane do wiadomości Ministra Rolni'd wa
i Wojewody Poznań
skieóo.
'" Termin i miejsce posiedzenia oraz porządek
QbrDd ra r1y winvy by(~ ró\vnież przed posiedzeniem
rd.dy podane w prasie do wiadomo~ci publicznej.

§ 7.
Posied zenia rady są jawne.
Na ż ądanie przedstawi'c,iela rządu będzie zar zą dzona taj no ś ć p osiedzenia rady.
T ajno§ć posiedzenia może być również uchwalona przez radę większością 2/3 głosów na wniosek
prezesa Izby lub 114 radców obecnych na posiedze·
OlU.

Ohrady nad budżetem Izby oraz nad sprawozdaniami (zamknięciami) rachunkowemi winny odbywać się zawsze na posiedzeniu jawnem.

§ 8.
Z każdego posiedzenia rady winien być sporządzon y ' protokół.
ten winien zaw i erać:
a) datę i miejsce posiedzenia rady;
b) li's tę imienną obecnych na posiedzeniu radców oraz tych radców na posiedzeniu nieobecnych, którzy nadesłali usprawiedliwienie swej nieobecności;
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c) porządek obrad rady;
d) treść powzi'ętych przez radę uChwał.
Przy uchwałach W sprawac.h, wymienionych
w § 3 pkt. pkt. a, b, d, f, g, m, o, należy nadto podać
ilość oddanych za temi uchwałami głosów.
Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§ 9.
Radcowie obowi'ązani są brać udział w pracach
Izby, w s.z.czególnQści uczestniczyć we wszystkich po·
sie·dzeniach rady i komisy j, do których należą, oraz
wykonywać pQwier,z one im zadania.
Radca, który bez 1ł8prawiedfiwienia opuk i ł
'trzy zkolei posiedzenia ,r ady, może być.z rady wy·
kluczony.

§ 10.
Radcom służy pra\-\'o do di'e t za dni posiedzel'i
rady i komisyj oraz do zwrotu r zeczywistych ko~z'
Łów podróży, związanych z wzi ęc iem prze z nich
udziału w tych posiedzeniach.
Komisje.

żądania.

Pr otokół

•
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§ 11.
Rada Izby może z pośrćd swoich członków
wyłaniać ' komisje i powierzać im pełnienie stałych
lub przejściowych zadań.
Komisje mogą uzupełniać swój s-kład prze z kooptację

osób, ' nie będących człor,kami rady.
Rada Izby określa najwięk szą ilość osób, które
mogą być kooptowane przez poszczególne komisje .

§ 12.
Rada nie może zlecać komisjom do samodzielnego zała,twienia 5praw, wymienionych w § 3.

§ 13.
Komisja wybiera przewodniczącego z grona
swoich członków, będących członkami rady.
Prezes Izby ma prawo być obecny na po siedzeniach wszystk.ich komi'yj oraz zabierać gło.s p oza
koleją mówców.

§ 14.
Wszystkie uchwały komisyj zostają przesyłane
prezesowi Izby, który nadaje im właściwy bieg.
W liczbie ,tałych komisyj winny być zaw sz e
przez radę wyłaniane: komisja finansowo - budżeto
wa oraz komis}a rewizyjna.
Komisja rewizyjna przeprowadza co najmniej raz
do roku kontrolę ksiąg, ka sowości i gospGdarki fin a nsowej Izby.
Wyniki dokonanej kontroli komisja rewizyjna
przedstawia radzie Izby po uprzedniem podaniu ich
do wiadomości zarządu Izby.

§ 15.
Rada Izby może odwołać członka komisji, który nie wypełnia ciątących na nim obowiązków.
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Zarząd.

§ 16.
Zarząd składa się z prezesa i wiceprezesa oraz
9 członków wybranych na kzy lata przez radę Izby
ze swego grona.
Wyboru prezesa, wiceprezesa: i członków zarzą
du rada dokonywa na pierwszem swem posiedzeniu,
zwołanem po przeprowadzeniu kolejnych wyborów
radców z okręgów wyborczyc h i społecznych organizacyj rolniczych.
U s tępujący za:r zą d sprawuje swe czynności ' do
chwili ukonsty tuowania nowego za r zą du z wyją tkiem
wypadków , przewidzianych w obowiązujących pr ze pisach o izba ch rolnic zyc h.

§ 17.
Równocze śn ie z wyborem członków zarządu
rada wybiera ze sweg o grona dla każdego z tych
członków zas t ępcę.
Za stępca wstępuje we wszys tk,i e prawa i obowiązki członka zarzą du, którego zas tępuje w wypadku , gdy t en ostatni nie może uczestniczyć' w pracach
zar z ądu.

§ 18.
Zar zą d

jest wykonawczym orga nem Izby.
Do zak re su d z iałania zarzą du nale ży:
a) wyko nyw anie uchwał r a dy; \
b) za r zą dzanie majątkiem Izby;
c) układanie preliminarn wszystkich dochodó w i wydatków Iz by spodziewanych w na's tępnym roku obrachunkowym;
d) pro wadze nie gospodar ki finan sowej Izby ;
e) us kute cznianie wydatkó w, nieprzewidzianych
w bud ż ecie lub przewidzianyc h w niewys tarc za j ącej wysokości, w sposób i. w wypadk ach określonych w obowiązujących przepisac h o izbach rolniczych;
f) ust a na wianie opłat za św iadczenia i usługi
oddawane rolnikom przez Iz bę ;
g) przedstawianie radzie do zatwierdzenia rocznych sp~awoz dań (zamknię ć ) rachunkowych
z wykonania budżetu, jako też z wszelkich
innych doch odów i wydatków Izby;
h) sp ra wowanie ogólnego kierownictwa zakła
dami i urzą d zen iami Izb y oraz kontroli nad
dz iałalnością t yc h z a kładów i urządzeń;
i) p rz eds tawianie radzie do zatwierdzenia
przep isów o prawach, obowiązkach i odpowied z ialności prac owników biura, o warunka ch 'za wiązywania i ro z wiązywania z nimi
sto'sunku s łużbowego, o ich upo s ażeniu
s łu żb owe m oraz zaopatrzeniu emerytainem;
j) pr ze dstawi anie
radzie do za tw ierdzenia
przepisów rachunkowo - kasowych oraz
pr ze pisów o bud że towaniu ;
k) układanie por zą dku obrad rady;
1) pow zięc ie uchwał w sprawie powołania
i zw olnienia dyrekt ora: oraz wszystkich stałych pracowników biura Izby;

Nr. 17 .

ł)

przedstawianie radzie do zatwierdzenia rocznych s prawozdań z d z iałalno śc i Izby oraz
z d zia łalnośc i zarządu ;
m) decydowanie we wszys tkich inn yc h sprawach, nien al e ż ąc yc h do za kre su d zi ałania
rady oraz n i e zas t rzeżonyc h pr zez radę do
jej uchwał, a: tak ż e nienależących do kompetencji prezesa .

§ 19.
Posiedzenia za r zą du zwvłuje i przewodnic zy
na ni ch pre zes Izby.
Na żądanie przynajmniej 3 c z łonków zarządu
pre zes Izb y obowiązany jest zwo ł a'ć posiedzenie zar zą du najpó źniej prze d upły wem dwu tygo·dni od
chwili otrzymania: żąda nia na pi ś mie z podaniem
spra w" jakie maj ą być ' umie szczo ne na por zą dku
obrad.
§ 20.
Do waż no ści uchwał zct. r z ądu potr zebna j e3t
pr e zesa iub wiceprezesa Izby oraz co na Jmniej 5 członków zarzą du.

obe cność

Uchwały

za padają

bezwzględną

gł o sów.
\Y./ r azie równości głosów
p rzewo dn icząceg o .
Z ka ż d ego !Josiedzenia zarządu
rządzony proto kó ł.

większoś c ią

przewa ża głos

winien

być

spo-

§ 21.
C zł onkowie za r za dn obowiązani
s ą uczestniczyć we , ws zystkich po'siedzen iach zarządu oraz wykon ywać dą żące na nich obowiązki.
'
C zło n e k za rządu w razie niem oż no śc i przybycia na posiedzen:e za rzą du winien zawiadomić o tern
prezesa oraz swe go z a s tępcę.

§ 22.
Członkom za r z ądu służ y prawo do di'e t za sprawowanie przez ni ch czynn cś ci urzędowych, jak równie ż do zwrotu ko sz tów podró ż y i i,nnych wy datków
spowodowanych t emi czynnościami.

Prezes.

§ 23 .
Pre ze sa i wicepreze sa wybiera ze swego grona
rada Iz by na trzy lata w g ło s owaniu tajnem na
pierwsze m posie dzeniu z wołanem po przeprowadze niu kole jnych wyborów ra dców z okręgów wyborczyc h i społecznych organizacyj rolniczych.
W ybór prezesa i wiceprezesa ulega zatwierdzeniu Ministra Rolnictwa. '
U s tępuj ący pre zes i wiceprezes s prawują swoje czyn no śc i do ch wili za t w ierdzenia wyboru nowego pre zesa i w ice pre ze sa z wyjątkiem wypadków,
przewi dzia nyc h w obowią z ujących przepisach o izbach rolniczych.
W razie ustąpienia pre zesa lub wiceprezesa
przed końcem okresu, na który zostali wybrani, rada Izby pr zepr owa dza wybory no weg o prezesa lub
wicepre zesa na czas pozo s tały do końca wymie nionego okresu.

•
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§ 24.
Do zakresu dzialania prezesa Izby nalezy;
a) reprezentowanie Izby nazewnqtrz;
b) zwolyw'lnie posiedzen rady i zarza.du;
e) przewodniezenie na posiedzeniaeh rady
i zarza.du ;
d) ezuw (1 11 ie nad wykonaniem uehwal rady
i z:::t_.{du;
e) powiadamianie Wojewody POlz nanskiego
smierei lub usta.pieniu radey z powodu
zrzeezenia si~ albo utraty radeostwa;
f) za wieszanie w wypadkaeh, przewidzianyeh
w obowia.zujqeyeh przepisach 0 izbaeh ·roIniezyeh, radey w prawaeh ezlonkarady z powodu wdrozenia przeeiwko niemu post~po
wania karno - sa.doweg L';
g) powolywanie i zwaI nj~.nie l dyrektora oraz
wszystkieh praeownikow biura Izby;
h) sprawowanie Iiladwru nad dzialaIncisei q
biura Izby;
i) podpisywanie wraz z jednym eo najmmeJ
z ezl-orikow . zarzadu wszeIkieh dokumentow ustana wiaja.eYeh dIa Izby .z obowiqzania
prawno - maja.tkowe;
j) podpisywanie komur.ikatow, obwieszezen
oraz wszeIkich zarza.dzen 0 c harakterze
ogolnym.

o

§ 25.'
Prezesowi Izby sluzy prawo do diet za sprawowanie czynn c3ci urz~dowych, jak r6wnicz do zwrotu
kosztow po J rozy i innych wydatk6w, spowodowanych temi czynnosciami.

§ 26.
W razie, jdeIi prezes Izby z jakichkolwiek powodow nie moze pelnie swych obowia.zk6w, we
wszystkich jego czynnosciach zast~puje g'o wicepre,?:es, kt6remu w tych wypadkach sluzy prawo do
diet i do zwrotu koszt6w podr6iy Iub innyeh wydatk6w, spowodowanych jego ezynnosciami, w wysokosci pobieranej przez prezesa Izny.
Biuro Izby.
:'

§ 27.

Czynnosd biurowe i wykonawcze, zwia.zane
Izby, zalatwiane Sq przez biuro Izby.
Na czele biura Izby stoi dyrektor.
Dyrektora powoluje - z poza grona radc6w oraz zwainia prezes Izby na podstawie uchwaly zarza.du.
Powolanie dyrektora nast~'puje za uprzednia.
zgodq Ministra Rolnictwa.
Dyrektor biura podIega bezposrednio prezesowi Izby, przed ktorym za dzialaInose biura jest odpowiedziaIny. Dyrektor uczestnic zy w posiedzeniach
:rady, zarz'lci-u i komi syj , na kt6ry ch refe,ruje sprawy,
wypowiada opinje Iub udzieIa potrzebnych wyjashien.
Organizacj~ biura Izby ustaIa zarza.d Izby.
Wszystkich stalych pracownik6w biura Izby powoluje i zwainia prezes Izby na wniosek dyrektora
biura, uchwalony p-rzez zarz<\cl Izby, pracownik6w zas

,z dzialalnoscia.

czasowych
biura.
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prezes Izby oa wniosek dyrektora

C z ~ sell.
Ordynacja wyborcza.
Prawo wybieralnosci.

§ 28.
Do rady Wieikopolskiej Izby RoIniczej moga. by~
wybrane osoby bez r6znicy plci, kt6re przy braku
przeszk6d przewidzianyeh w § 29, czynia. zadosc nast~puja.cym warunkom:
a) ukonczyly Iat 3B;
b) sa. wlascicieIami, dzierzawcami (uzytkownikami) Iub kierownikami polozonych w okr~
gu WieIlw poIskiej Izby RoIniczej gospodarstw rolnyeh ;
ba.di tei
prac ujq w okrcgu Wielkopolskiej Izby RoIniczej w dziedzinie rolnic twa i posiadaja. co
najmniej srednie wyk szta lce nie roinicze . .
,R,adcowie z wyboru spolecznych organizaeyj
roIniczyeh w~nni nadto bye czlonkami organiza cyj
dokonywa ja.cyeh wyboru.
Przez gospodar'S twa ro,]ne rozumie c nalezy war.sztaty wytworez:)sci roIne j, kt6rych ezysty roezny
doehod gruntowy jest wymieniony w katastrze w kwocie co najmniej 25 talarow, 0 ile zas cho~zi 0 warsztaty wytworczosei 0 charakterze wyla.cznie lesnym - w kwocie co najmniej 50 talar6w.

§ 29.
Radcami Izby nie moga. bye;
a) osoby nieposiadaja.ce obywatelstwa poIskiego;
b) osoby pozbawione calkowicie Iub czesciowo wlasnowolnosci, tudziez upadli: dluzni- .
cy w czasie trwania stanu bezwlasnow olnosci lub upa,dlosei;
c) osoby skazane prawomocnym w yrok iem sa.dowym ,za czyny pocia.gaja.ce za soba. ut ra t~
prawa wybierania do Sejmu, tudziez skazane na kary, z ktoremi Ia.czy s i ~ utra ta te go:::
prawa w ezasie trwania utraty prawa wybierania do Se jmu ;
, d) czynni pracownicy Wieikopolskiej Izby Rolniczej.
Wybory radcow

Z

okn;gow wyborczych.

§ 30.
,
Prawo wybierania radc6w z okr~ g 6w wyborczych posiadaja.osoby, kt6re czyniq zadosc nast~ pu
jqcym warunkom:
a) sa. czlonkami sejmik6w · powia towych Iub
rad miejskich miast wydzieI~ly ch z powiato wyc h zwia.zk6w komunainych, obj~tych
danym okr~ g,iem wyb orc zym;
b) sa. wlascicielami, dz ierzaweami (uzytkownikamil Iub kie r ownikami polozonych w okr~
gu Wielkopolskiej Izby RoIniczej gospodarstw rolnych;
.

.
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bądź też

pracują w O'kręgu Wielkopolskiej ltby RoI ..

niczej w dżi~dzinie rolnictwa i posiadają co
najmniej średnie wykształ-cenie rolnl,cze.
Przez gospodarstwa rolne rozumieć należy
warsztaty wytwórczości rolnej,. będĄce dla ich' wła
ścicieli, dzierżawców (użytkowników) lub kierowników przedmiotem ich pracy zawodowej.

§ 31.

-

Dla przepr.owa~enia wyboru. radców z Qkrę':'
gów wyborązy.ch oktąlZ. Wielkopo)ski(ilj 17łby Roh1:iezej
dzieli się na.24 okręgi wyborct~.
.
Okręgi wYQorcze oraZ" ilość radców z paszcze,.
!tólnych okręgów są nas-tępują.Ci:e:
Obszary powiatowych zwiąxków komunalnych i gmin mieJskich, obiętych
okręgiem wyborczym '

Okrąg

wyborczy

l
't

I

II
III

IV
V

VI
VII

. bydgoski, Bydgoszcz
chodzieski, sżubiński
gnieźnieński, Ciniezno
gostyński, rawicki
grQdziski, nowotomyski

inowrocławski, Inowrocław
jarociński,

IX

X
XI
XII

XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

IOOV
I

2
2

2

·z
.

pleszewski

kępiński, ostrzeszowski
kościań,ski, szmi.fielski
koźminski, kn~toszyński
leszczyński, wolsztyński

V1H

.

międzychódżki,
mogileński

Ilość

radców

czarnkowski

2
2

Z
Z

~

Z

2
2

2
2

poznański, Poznań
strze}neński

2
2

szamotulslti
§remski

2
2

środzki
wągr:owiecki

2
2
2

2

żni.ński

działów powiatowych i ·magistratów miast wydzielonych z powiatowych związków komunalnych.

§ 33,
Nie·zwłocznie·

po zarządzeniu przez Wojewodę
wyborczych starostowie,
przeprowaQ-zajCłcy wybory,
sporządzą spisy osób
uprawnionych do głosow~nia w poszczególnych okręgaGh ~borćżych. . >
•
Sp~sy te winny zawie-rać: 1) na,z wisko 1 Imię
wyborcy, 2) wymienienie sejmiku powiatowego lub
rady miejskiej miast;;t włączone gO'· dd danego okręgu
wyborcze~o, których członkiem jest wyborca, 3)
. w-ymienienie pawia tu i gminy wła ściwych dla goapodarBtwa rolnego" któregO' właścicielem, dzi'erżaw
cą (użytkownikiem) lub kierownikiem jest wyborC., ewentualnie taś i wsi, w których gospodarstwo to
się znajduje, bądź też nazwy tego gospodarstwa.
Dla osób uprawnionych do wybie-rania t. tytułu
ich pracy w dziedzinie rolnictwa, zami:ast danych,
wskazanych w poprzednim ustępie w pkt. 3, ' należy
wymienić: 3) wykształcenie rolnicze wyborcy, a nadto 4) ródzaj pra'c y w'y borcy W dziedzinie rolnictwa
w okręgu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
.
Osoby, zamies'z czone w spisie wyborców, zostają o tern zawiadomione przez starostę prz<:prowadzającego wybory w danym okręgu wyborczym.
Ułożenie spisu wyborców oraz zawiadomienie
wyborców o umieszczeniu ich w spisie winno nastąpić nie późJliiej niż przed upływem siedmiu dni 0d
dnia zarządzenia wyborów.
.wyborów radców z

okręgów

2

obornicki
odolanowski, ostrowzki

wrzesióski
wyrzyski

.Nr. 17.

- § 34.

Spis wyborców niezwłocznie pa sporządzeniu
ta'r osta, przeprow adz ający wybory w danym
okręgu wybo1"czym, przesyła do wyl'lziałów powiatowyc;h oraz magi,s tratów miast wydzielonych z powiatowych związków k om.unalnych, objętych danym
()kr~gięm wyborczym.
Spis ten, p b cząwsźy od ósmego dnia od dnia
zarzą?zenia. Wyb?tów, . winien być. w biurach tych
wyd.ziałów 1 m;ilglstrataw udostępmony do publIcznego przejrzenia: na pr-zec'iąg dni si~dmiu.
go,

.2

§ 32.
" Wybory radców z okręgów wybordzych zar.ządza Woj ewoda Poząańs:ąi,
"
W zarządzeniu Wojewody o wyborach zostaną
podane: podział okręgu Wielkopolskiej Izby Rolniczej na okręgi wyborcze,. ilQś~ rad~ów wybieranych
z każdego akr~gu, wymienienie starostów, pr~epro
wadzających . ~~Qory w I?oszczegółnych. okrdac;h
wyborczych, mle}M:a, w ktoryfi:h odb~dą SIę zgrcnna:dzenia wyborcze,. oraz dni dokonania poszczególnych
czynności wyborczych, stosownie da postanowień p,iniejszego statutu.
. .
Zarządzenie to zostanie ogłoszon,e w Dzienniku
Wo~ewódzkim oraz podane do publicznejwiadamości przez obwieszczenia w biurach wSizyritkich, objętych okręgiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej wy-

§ 35.
Każdy członek

objęte
również katdy
włączonego dO' dane-

sejlJ1iku powi'a towego

go 4anym - okręgrem wyborq:ym, jak

członek rady miejskiej miasta
go okręgu wybo,!'czego, może w czasie, przeznaczonym na przejrzenie spisu wyborców, wnieść do starosty, przeprowadzającego wyb ory w danym okręgu,
należyci'e udowodnioną reklamacj e. przeciw pominię
ciu go w spisie wyborców, a także papartą dowadami
reklamację przeeiw pominIęciu lub zamieszczeniu
w ~pfste wyborców jakiejkolwiek osoby.
.
O wniesieniu rekla:macji przeciw porni'nięciu
lubzamłeszczeniu 'W spisie wyborców jakiejkolwiek
osoby starosta, przeprowa·dzający ~ybory, O\bowi<lzany jes-! zawiadomić tę osobę prze'd upływam trzech
dni od chwili wnie"siema: reklamacj~ z zaznaczeniem,
źe W ciągupięGiu dni od daty doręczenia tego zawiadomienia osobie tej służy prawo złożenia dowo-

•
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e

dów, uza sa dniających zami'eszczenie
wyborców.

jei w

§ 36.
Reklamację przeciw pominięci u w spisie wybor-

ców osoby

zgłaszającej tę reklamację

§ 40.

spisie

staros ta, prze-

prowadzający wyb ory, rozpatruje niezwłocznie po jej

otrzymaniu i, w razie uwzg l ędnienia reklamacji, ULUodpowiednio spis wyborców.
Reklamac je pT?:eciw pom:l1l(;C1U lub zamicsz,czen.iu w spi's ie wyborców jakiejkolwiek osoby "taro sta, przepr owadza j ąc y wybory, rozstrzyga niezwłocznie po nadesłaniu przez t~ osob~ dowodów,
uzasadnia;ącydL zamieszczenie jt-j w spisie wyborców lub po upływie termin u przewidz;anego do zło~
żen'a tych dowodów.
O tr eści wydanych decyzyj
's tarosta przeprowaJzający wyl:.()r~· powiadami':t osoby zainteresowane.
O odbytym przeglądzie spisu wyborców starosta, prze p rowadz ający wybory, sporzą dza protokół,
który winien zawierać treść wniesionych reklamacyj
oraz tre ~ć wydanych przez niego decyzyj.
pełnia

§ 37.
Nieuwzględnione
nięciu ko gokolwiek w

reklamacje przeciw pomispisie wyborców, jak równi eż
wszystkie reklamacje przeciw zamłeszcze
niu w spisie wyborców jakiejkolwiek osoby wraz
z treści ą wydanych decyzyj, wszystkiemi posiadanem i w sprawach tych reklamacyj dowodami
oraz protokółem o odbytym przeglądzie spisu wyborców starosta przeprowadzający wybory przesyła Wojewodzie Po znailskiemu ' nie późniet, ni ż przed
upływem dwudzi estego czwartego dnia od dnia zarządzenia wyborów.
,§ 38.'

Wojewoda P oznańsk i rozstrzyga. reklamacje
ostatecznie i zawiadamia właściwych st arostów przeprowadz ających wybory o swych decyzjach
nie
pó źnie j niż przed upływem trzydziestego dnia od dnia
zarządzenia wyborów.
Staros t owie, przeprowadzający wybory, niezwłocznie po otr zymaniu decyzyj Wojewody ustaiają stosownie do tre : ci tych decyzyj - spisy wyborców oraz treść decyzyj \Y/ ojewody podają do wi.:tdomości osób zainteresowanyc h.

§ 39.
Osoby, zamieszczone w u stalonym spisie wyhot ców, tworz,\ zgromadzenie wyborcze daneóQ
ok reó
•
gu wyborczego.
Zgromadzenie wyborcze zbiera się dla dokonania wyboru radców w dniu czterdziestym od dnia zalządzenia wyborów.
O dniu, . godzi,nie i miejscu wyborów starosta,
przeprowadzaJ ący wybory, zawiadamia wszystkich
wyborców nie póżnie ; , niż na trzy dni przed terminem zgromadzenia wyborczego.

Na zgromadzeniu wyborczem prlZewodniczy
starosta, przeprowadzający wybory w danym okręgu
wyborczym . .
Do ważności wyborów potrzebna jest obecność
co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do gło
sowania.
PrzewodnicząGY
zgromadzenia
wyborczego
otwiera rosiedzenie i po stwierdzeniu prawomocności:
zgromadzenia wyborczego informuje obecnych o tre~ci przepfsów dotyczących wyboru radcÓw, powołu
Je z grona obecnych 2 asesorów do pomocy w przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów oraz
wzywa wyborców do zgłaszania kandydatów na radców.

§ 41.

Do zgłaszania kandydatów uprawniony jest
ka żdy c;złonek zgromadzenia wyborczego.
Zgloszenie k andydatury osoby biorącej udział
w zgromadzeniu wyborczem wymaga wyrażenia
przez n ~ą zgody. .
.
Przy zgłoszeniu kandydatury osoby, nienależą
cej do zgromadzenia wyborczego, bądź też nieobecnej na zgromadzeniu, winna być złożona przewodniczącemu pisemna deklaracja kandydata, wyrażająca
zgodę n a zgłoszenie jego kandydatury.
.
Przy zgłoszeniu kandydatury osoby, nienależą
cej do zc> romadzenia wyb orczego , z ~łasza~ący kandydaturę winien nadto w razie potrzeby udowodnie; posiadanie przez 7głoszonego kandydata prawa wybieralności.

. Głosować mo żn a tylko na kandydatów zgło
szonych przed rozpoczęciem głosowania.

§ 42.
Jeżeli zgłoszono tylko tylu kandydatów, ilu
radców ma być wybranych z danego okręgu wyborczego, głosowanie nie odbywa ~ i ę, a za wybranych
uważa się zgłosz.on~ch kandydatów.
.

§ 43 .
Głosowanie jest tajne i odbywa się w ten spoże wyborca wywołany prze~ przewodniczącego
wkła.da do otrzymanej od niego kop :~rty kartę do gło

sób,

sowani a z nazwiski':?Il1, a w raZiE! potrzeby i imieniem
jedi1ego tylko. z kandyd'ltów 1 ')dda j2 t(~ kopert" d~
rąk prfewodmczącego, który wrzuca ją do urny wyOorCle.l.
Wyborcy, przybywający w foku głosowania już
po wywołaniu ić h nazwisk, ale Je~zcze przed zamknięciem głosowani' a. mo gą oddać głos po wszystkich
innych głosuj ących.

§ 44.
Niewaźne są:

a) karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w sposób uniemożliw~a;ący ustalenie osoby kandydata;
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karty do głosowania zawierające , jakiekolwiek inne napisy poza wy"m ienieniem na,z wiska i imienia kandydata;
"
c) karty do głosowania " z nazwiskami osób,
kt' rych k<tndydatury nie " zostały ważnie
zgłoszone przed głosowaniem.
Karta do głosowania, zawierająca nazwiska
dWiu lub więcej kandydatów, policzona będz ie za
głos na rzecz kandydata umieszczonego w niej na
pierwszem miejscu.
O nieważności kart do gło s owania decyduje
przewodniczący.

Co tr zy lata u s tęp uj e 24 radców.
Ustępujący _ ra dcowie sp r awują swe c!!:ynnoSCl do czasu wyboru ich następców; mogą oni być
ponownie wybrani .
W razie ś m i e rci' lub ustąpienia radcy z powodu
zrzeczeni'a się lub utraty ra.dcostwa co najmniej na
rok przed końcem okresu; !la który został wybrany,
Woje'woda Po'znańskizarządzi przeprowadzenie
we właściwym okręgu wybo rc zym wyborów nowego
radcy na czas pozostały do końca wymienionego
okresu.
§ 50.

Po pierws zem trzechleciu ustępują radcowie
z okręg ów wyborczych : I, III, V, VII, IX, XI, XIII,
XV, XV II, XIX, XXI i XXIII, po następnem - radPo SkOIlczonem głosowaniu przewodnic z ący
cow,ie z okręgó cN wyborczyc h : II, IV, VI, VIfI, X, XII,
przystępuje wraz z asesorami do obLiczania głosów
XIV, XVI, XVIII, XX, XXlI i XXIV.
1 ustaleni:a wyniku wyborów, który niezwłocznie poKo lejność ta będzie zachowana przy następ
daje do wiadomości zgromadzenia wyąorczego.
nych tenninach ustępowania radców z okręgów wy" borczycll.
. ,
§ 46.

§ 45.

Za wybranych uważani będą kandydad, którzy
uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów.
W razie równości głosów o wyborze rozstrzyga los, wyciągni'ęty przez przewodniczącego.

Wybory radców przez społeczne organizacje rolnicze.

§

?1.

Ni'2z włocznie po ustaleniu wyniku wyborów
z okręgów wyborczych w;nny odbyć się wybory rad, ców przez społ.~ czne organizacje roln icze.
§ 47.
Wyboru tych radców dokonywają te społeczne
Z przebiegu wybOru radców przez zgromadze- organizacje rolnic ze, dzi a łające w okręgu Wielkopolskiej Izby R oln:czej, które Minister Rolnictwa we'ł1ie wyborcze sporządza się protokół, który powinien
dług swego uznania każdorazowo do tego powoła.
lJlwierać:
Ilo ść radców, jaka ma być' wybrana przez każ
a) nazwiska: i imiona wyboTCów obecnych na
dą organ izac ję, zostanie określona przez Ministra
zgromadzeniu wyborczem;
b) ogólną ilość głosów oddanych w każdem Rolnictwa.
głosowaniu , ilość głosów uznanych w tern
§ 52 ,
głosowaniu za ważne oraz ilo ść głosów
unieważnj:onych;
\Vybory radców przez społeczne organizacje
c) ilość głosów uzyskanych przez poszczegól- rolnicze będą dokonane tv sposób przewidziany
nych kandydatów.w każdem głosowaniu;
w statucie lub innych odpowiednich pr ,wpisach dad) nazwiska i imiona osób wybranych na, rad- nej orga;J.izacji dla wyboru jej głównego organu wyców.
Kona'WCzE:go [ za rządu) w obecności delegowanego
Protokół podpisuje przewoaniczący zgromap~ze z W,oje'wodę Po z nańskiego jego przedstawidzenia ' wyborczego ~ asesorowie.
\:lela.
Protokół zgromadzenia wyborczego wraz z doO wyniku wyborów - niezwłocznie po ich
łączonemi doń kopertami i karlami do głosowania
przeprowadzeniu - organizacja, dokonywająca wyprzewodniczący zgromadzenia wyborczego przesyła
borów, powiadamia Izbę Rolniczą, przesyłając jej
Wojewodzie Poznańskie mu.
protokół posiedzenia wyborczego.

§ 48.

§ 53.

Niezwłocznie po otrzymaniu ptotbkółów zgrowyborczych ze wszystki~h okręgów wyborczych Wojewoda Poznański przesyła je Izbie, powiadamiajap ją o wyniku wyborow.
'
Jednocześnie Wojewoda Poznański zawiadam:a pisemnie o dokonanym wyborze oso~y wybrane
n:t radców z okręgów wyborczych oraz ogłasza wynik wyhorów w Dzienniku -WojewódzkIm:

. Radcowie. 'z wyboru społecznych organizacyj
rolmczych wybIerani są na sześć lat, z wyjątkiem
pierwszych wyborów oraz wyborów do 'n owej rady
Izby w wypadku jej rozwiązania, Vi których 11 radców z wyboru społecznych organizacyj rolniczych,
określonych przez Ministra Rolnictwa, ' będzie Wybranych na trzy lata.
,
Co trzy lab ustępuje 11 rad'c ów; mogą oni być
ponownie wybrani. '
W razie śmierci lub ustąpienia ,r adcy .z powodu
zrzeczenia s ię albo utraty radcostwa co najmniej na
rok przed końcem okresu, na który został wybrany,
właściwa organizacja rolnicza przeprowadzi wybo-

madzeń

§ 49.
Radcowie z okręgow wyborczych ' wybierani są

na

sześć

Jat.
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okresu.
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do

końca

wymienionego
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jewództwa pomorskiego, otrzymuje statut,
do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wykonanie niniejszego
porucza się Ministrowi Rolnictwa.

§ 54.
Pierwszą ustępującą grupę radców z wyboru
społecznych organiza'cyj rolniczych stanow, ić będą
radcowie, którzy zostaną wybrani na trzy lata.

ro z por zą dzen ia

,

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia .
Prezes Rady Ministrów:

Unieważnienie

dołączony

wyborów.

Minister Roln ictwa:

ży

K. BarleI

K. Nźezabylowskź

§ 55.
Wybcu:y radców zarówno 'z okręgów wyborczych, jak i radców wybranych przez s połeczne or, ganizacje rolnicze, mogą być nie później, niż w mi,esiąc po przeprowadzen iu każdych z tych wyborów,
unieważnione w całoś c i lub w odniesieniu do poszczególnych osób w wypadkach, gdy przy przeprowadzeniu tych wyborów z'Jstały pogwałcone obowiązujące przepisy ustawowe o izbach rolniczych lub
postanowienia niniejszego statutu.
Zarzuty przeciw ważności wyborów winny być
zgłoszone do Wojewody Poznańskiego przed upły
wem czternastu dni od dnia dokonania wyborów.
Prawo do wniesienia zarzutó}V przeciw ważno
ści wyborów służy w stosunku df! wyborów z okrę
gów wyborczych każdemu czł~ow\ zgromadzenia
wyborczego, w stosunku zaś do wyborów przez społeczną organizację rolniczą każdemu członkowi
tej orgańizacji
upra wnionemu do uczestniczenia
. w wyborach.

Załącznik do rozp . Rady Min.
·z dnia 23 mal"Ca 1949 r. (poz. 141).

STATUT
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ.
Część

L

Organizacja Izby.
§ 1.
Organami Pomorskiej
rada, zarząd l prezes.

Izby

Rolnicze j

są:

Rada.

§ 2.
§ 56.
W O';ewoda Poznański niezwłocznie po otrzymaniu zarzutów przeciw ważności wyborów przesyła je Ministrowi R,olnictwa do decyzji wraz ze
swoim wnioskiem.
Wniosek o unieważnienie wyborów Wojewoda
Poznański może zgłosić również z własnej inicjatywy.

§ 57.
Decyzja Ministra Rolnictwa w sprawie unieważnienia wyborów jest ,ostateczna.
W razie unieważnienia wyborów nowe wybory
odbędą się przed upływem sześciu tygodni od dnia
powzięcia decyzji o unieważnieniu.

I

141.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 23 marca 1929 r.

o nadaniu nowego statutu Pomorskiej Izbie Rolniczej.
Na podstawie art. 57 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach
rolniczych (Dz. U. R. P . Nr. 39, poz. 385) postanawia
się co następuje:
ł

§ 1. Pomorska Izba Rolnicza z siedziba w Toruniu, której okrąg działa,]ności obejmuje obs~ar wo-

Rada Pomorskiej Izby Rolniczej składa się
z 55 radców z wyboru ora,z z radców z nominacji
w ilośc.i nieprzekraczającej 11.
W skład ogólnej ilości radców z wyboru wchodzą:
33 radców z okręgów wyborczych i 22 radców z wyboru społecznych organizacyj rolniczych.

§ 3.
Rada jest uchwalającym i kontrolującym organem Izby.
Do zakresu działania rady należy:
a) wybór prezesa i wicepre 2~s a Izby;
b) wybór członków zarządu Izby oraz ich zastępców;

c) powoływanie komi sy j i określanie ich zadań;
d) uchwalanie preliminarzy budżetowych' Cf.az
zatwierdzanie s'prawozdań
(zamknięć) rachunkowych Izby;
e) uchwalani'e wydatków nieprzewidzianych
w budżecie oraz wydatków przewidz i'a nych
w budżecie w niewystarczającej wy s okości
z równoczesnem uchwaleniem źródeł pokrycia tych wydatków;
f) ustalanie na rzec z Pomorskiej Izby Rolniczej opłat, których wprowadzenie w myśl
obowiązujących przepisów uzależnione jest
od decyzji izby rolniczej ;
g) decydowanie o zaciąganiu pożyczek, o nabywaniu, zbywaniu i obcią ża niu nieruchomego majątku Izby oraz o przyjmowaniu
na rzecz Izby darowizn ~ zapisów;

