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ry radcy na czas pozostały do końca wymienionego 
okresu. 

§ 54. 

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

Unieważnienie wyborów. 

§ 55. 

Wybcu:y radców zarówno 'z okręgów wybor
czych, jak i radców wybranych przez społeczne or-

, ganizacje rolnicze, mogą być nie później, niż w mi,e
siąc po przeprowadzeniu każdych z tych wyborów, 
unieważnione w całośc i lub w odniesieniu do po
szczególnych osób w wypadkach, gdy przy przepro
wadzeniu tych wyborów z'Jstały pogwałcone obo
wiązujące 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 spo
łeczną organizację rolniczą - każdemu członkowi 
tej orgańizacji upra wnionemu do uczestniczenia 

. w wyborach. 

§ 56. 

W O';ewoda Poznański niezwłocznie po otrzy
maniu zarzutów przeciw ważności wyborów prze
syła 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 unie
ważnienia wyborów jest ,ostateczna. 

W razie unieważnienia wyborów nowe wybory 
odbędą się przed upływem sześciu tygodni od dnia 
powzięcia decyzji o unieważnieniu. 

141. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 23 marca 1929 r. 

o nadaniu nowego statutu Pomorskiej Izbie Rolniczej. 

Na podstawie art. 57 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej 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 To
runiu, której okrąg działa,]ności obejmuje obs~ar wo-

jewództwa pomorskiego, otrzymuje statut, dołączony 
do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Rolnictwa. 

, 
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

cie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: K. BarleI 

Minister Roln ictwa: K. Nźezabylowskź 

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 Izby Rolnicze j są: 
rada, zarząd l prezes. 

Rada. 

§ 2. 

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 wcho
dzą: 33 radców z okręgów wyborczych i 22 rad
ców z wyboru społecznych organizacyj rolniczych. 

§ 3. 

Rada jest uchwalającym i kontrolującym or-
ganem Izby. 

Do zakresu działania rady należy: 
a) wybór prezesa i wicepre2~sa Izby; 
b) wybór członków zarządu Izby oraz ich za

stępców; 

c) powoływanie komisyj i określanie ich zadań; 
d) uchwalanie preliminarzy budżetowych' Cf.az 

zatwierdzanie s'prawozdań (zamknięć) ra-
chunkowych Izby; 

e) uchwalani'e wydatków nieprzewidzianych 
w budżecie oraz wydatków przewidzi'anych 
w budżecie w niewystarczającej wys okości 
z równoczesnem uchwaleniem źródeł po
krycia tych wydatków; 

f) ustalanie na rzec z Pomorskiej Izby Rol
niczej opłat, których wprowadzenie w myśl 
obowiązujących przepisów uzależnione jest 
od decyzji izby rolniczej ; 

g) decydowanie o zaciąganiu pożyczek, o na
bywaniu, zbywaniu i obciążaniu nierucho
mego majątku Izby oraz o przyjmowaniu 
na rzecz Izby darowizn ~ zapisów; 
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h) określanie wysokości diet dla radców za 
dI,li posiedzeń rady i komisyj oraz wysoko
ści ulega j ących zwrotowi rzeczywi'si ych 
kosztów ich podróży związanych z wzię
ciem przez nich udziału w tych posiedze
niach; 

i) określanie wysokości diet dla prezesa, wi
ceprezesa i członków zarządu za sprawo
wanie przez nich czynności urzędowych, 
jak również wysokości ulegających zwroto
wi kosztów podróży lub innych wydatków 
spowodowanych temi czynnościami; 

j) przyznawanie radcom prawa do zwrotu 
rzcczywlscle poniesionych przez nich wy
datków spowodowanych wykonaniem spe
cjalnych zleceń rady; 

k) uchwabmie przepisów rachunkowo-kaso-
wych oraz przepisów o budżetowaniu; 

l) uchwalanie przepisów, które nie mogą uchy
biać obowiązującym ustawom o prawach, 
o 'J o'Niązkach i odpowiedzialności pracowni
ków biura Izby, o warunkach zawiązywa
nia i rozwiązywania z nimi stosunku służbo
wego, o ich uposażeniu służbowem oraz 
zao';:>atrzeniu emerytalnem ; 

ł) ,okreslanie najwi,ększej ilości osób, które 
mogą 'być kooptowane przez poszczególne 
komisje; 

m) decydowanie o wykluczeniu radców z rady 
w wyradkach przewidzianych w obowiązu
jących orzepi'sach o izbach rolniczych; 

n) zatwierdzanie uchwał komisyj w sprawach 
niezleconych komisjom , do samodzielnego 
załatwienia; 

o) uchwalanie wniosków w sprawie zmian 
stahltu Izby; 

p) uchwalanie regulaminu cbrad rady; 
r) ustalanie porządku obrad rady. 

§ 4. 

Do waźnOSCl 11chwał rady w sprawach, wymie
nionych w § 3 płd, pkt. a, b, d, f, g, potrzebna jest bez
względna większość, w sprawie zaś, wymienionej 
w pkt. m - v" iększość 2/3 głosów przy obecności 
w obu wypadkach co najmniej połowy ogólnej ilości 
radców. 

Uchwały rady we wszystkich innych sprawach 
z'lpapajv. bezwzględną wiekszością głosów przy obec
ności co na jmnici 1/3 ogóln~j ilości radców, 

W razie równości głosów przeważa głos prze
'wodniczącego. 

UchNały rady Izby w sprawach, wymienio
nych w f: 3 oki. d. e , g, h, i, 1, wymagają zatwier
dzenia Minist,a Rolnictwa; uchwały zaś w sprawie 
ustalenia opłd, przewidzianych w § 3 pkt, f, wyma
gają zatwierc1zeni'a Ministra Rolnictwa w tych wy
padkach, gdy to wynika z przepisów o wprowadze
niu tych opłat. 

§ 5. 

Rada Izby zbiera się co najmniej raz do roku 
w ostatnim kwartale przed rozpoczęciem nowego ro-

ku budżetc)Wego na sesję zwy::-zajną w celu uchwa
lenia budżetu Izby. 

Posiedzenia rady zwołuj e i przewodniczy na 
nich prezes Izby. 

Na żądanie zarzadu Izby albo 114 ogólnej ilo· 
SCI radców, zgłoszone z podaniem spraw, które ma
ja być przedmiotem obrad rady, a także na żądanie 
Ministra Roln ictwa prezes Izby obowi'ązany jest 
zwołać radę na ses j ę nadzwyczajną nie później , n:ż 
przed upływem czterech tygodni od dnia otrzymania 
żądania. 

§ 6. 

Radcowie winni być zawiadamiani o posiedze
niach rady najpóźniej na dwa tygodnie przed termi
nem posiedzenia drogą imiennych zawiadomień li
stami poleconemi z podaniem terminu, miejsca po· . 
s.edzenia oraz porządku obrad rady. 

Jednocze~nie termin i miej sce posi~dzenia oraz 
porządek obrad rady winny hvć podane do wiado
mości Ministra Rolnictwa i Wojewody Pomor
sk :eQo, 

- Termin i miejsce posiedzenia oraz porządek 
ob~ad rad y yIJof\Y t'y'" l ównież przed." posiedzeniem 
rady podane ~ p\-, sie do wiadomości publicznej. 

.. 
§ 7. 

Posiedzenia rady są jawne. 
Na żądanIe przedstawiciela rządu będzie za-

rządzona ,tajność posiedzenia rady. -
Tajność posiedzenia może b'yć również uchwa

lona przez radę większością 2/3 głosów na wniosek 
p~ezesa Izby lub 1/4 radców obecnych na posiedze-
lnu. 

Obrady nad budżetem Izby oraz nad sprawo
zdaniami (zamknięciami) rachunkowemi winny odby
wać się zawsze na posiedzeniu jawnem. 

§ 8. 

Z każdego posiedzenia rady WIlllen być spo-
rządzon y protokół. 

Protokół ten winien zawierać: 
a) datę i miejsce posiedzenia rady; 
b) listę imienną obecnych na posiedzeniu rad

ców oraz tych radców na posiedzeniu nieo
becnych, którzy nadesłali usprawiedliwie
nie swej nieobecności; 

c) porządek obrad rady; 
d) treść powziętych przez radę uchwal. 

Pr7.y uchwałach w sprawach , wymienionych 
w § 3 pkt . a , h, d, f. g, m , o, należy nadto podać 
ilość odc1anych za temi uchwałami głosów. 

Protokół podpis uje przewodniczący posiedzeBia. 

§ 9. 

Radcowie obowiązani są brać udział w procach 
Izby, w szczególności uczestniczyć we wszystkich po
siedzcntkch rady i komisyj, ck których należą, oraz 
wykonywać powierzone im zadani~. 

\ 
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Radca, który bez usprawiedliwienia opuścił 
trzy zkolei posiedzenia rady, może być z rady wy
kluczony. 

§ 10. 

Radcom służy prawo do diet za dni posiedzeń 
rady i komisyj oraz do zwrotu rzeczywistych kosz
tów podróży, zw,iązanych .z wlZięciem przez nich 
udziału w tych posIedzeniach. 

Koinisje, 

§ 11. 

Rada Izby moźe z pośród swoich członków 
wyłaniać komisje i powierzać im pełnienie stałych 
lub przejśc i owych zadań, 

Komisje mogą uZblpełniać swój skład przez ko
optaGję osó~, nie będących członkami rady. 

Rada Izby okrcśla największą ilośćogób, które 
mQgą być k00.ptowane przez poszczególna komisje, 

§ 12. 

Rada: nie może zlecać komisjom do samodzielne
go zała,twienia spraw, wymienionych w § 3. 

§ 13. 

Komisja wybiera przewodniczącego z grona 
swoich członków, będących człon~.a:mi rady. 

Prezes Izby ma prawo być obecny na posie
dzeniach wszystkich komisyj oraz zabierać głos poza 
koleją mówców. 

§ 14. 

W szystkie uchwały komisyj zostają przesyłane 
prezesowi Izby, który nadaje im właściwy bieg. 

W liczbie stałych komisyj winny być zawsze 
przez Jiadę wyła:n~ane: komisja Hnaltsowo - budteto
wa: oraz komisja rewizyjna. 

Komisja rewizyjna przeprowadza co najmni.ej raz 
do roku kontrolę ksiąg, ka§o"Wości i gospodarki Hnan

. sowej Izby. 
Wyniki do,konanej kontroli komisja rewizyjna 

przedstawia radzie Izby po uprzedniem podaniu ich 
do 'w,iadomości zarządu Izby, 

§ 15. 

Rada Izby może odwołać członka komisF, któ
ry nie wypełnia ciążących na nim obowiązków. 

Zarząd, 

§ 16. 

Zarząd składa się z prezesa i. wiceprezesa oraz 
5 członków wybranych na trzy lata przez radę Izby 
ze swego grona. 

Wyboru prezesa, wiceprezesa: i członków zarzą
du rada dokonywa na pierwszem swe m posiedzeniu, 
zwołanem po przeprowadzeniu kolejnych wyborów 
radc?w z .okr~gów wyborczych i społecznych organi-
zacYJ I'olmczych, . 

Ustępujący zarząd sprawuje swe czynności do 
chwili ukonstytuowania nowego zaTZądu z wyjątkiem 
wypadków, przewidzianych Vi obowiązujących prze
pisach o izbach rolniczych. 

§ 17. 

Równocześnie z wyborem członków zarządu 
rada wybiera ze swego grona dla każdego z tych 
członków zastępcę. 

Zastępca wstępuje we wszystkie prawa i obo
wiązki Gzł01lka zarządu, którego zastępuje w wypad
ku, gdy ten ostatni nie moze uozesthiczyć W praGach 
zarządu, 

§ 18, 

Zarzqd jest wykonawczym organem Izby. 
Do zakresu działania zarządu nalezy: 
a) wykonywanie uchwał rady; 
h) zarządzanie majątkiem Izby; 
c) układanie prelimina za wszystkich docho

dów i wydatków Izby spodziewanych w n~
stępnym roku obrachunkowym; 

d) prowadzenie gospodarki finansowe; Izby; 
ej uskutecznianie wydatków, nieprzewidzianych 

w budżecie lub przewidzianych w niewy
starczającej wysokoś ci, w spos-óh i w wyrad
kach określonych w obowiązujących prze
pisach o izbach rolniczych; 

f) ustanawianie opłat za świadczenia i usługi 
oddawane rolnikom przez Izbę; 

g) przedstawianie radzie do zatwierdzenia rocz
nych spraw,ozdań (zamknięć) tad1Unkowych 
z wykonanIa bi.1dżetu, jako też z wszelkich 
innych dochodów i wydatków Izby; 

h) sprawowanie ogólnego kierownictwa zakła
dami i urządzeniami Izby oraz kontroli nad 
działalnością tych zakładów i urządzeń; 

i) przedstawianie radzie do zatwierdzenia 
przepIsów o prawach, obowiązkach i odpo
wiedzialności pracowników bIura, o wantn
kach zawiązywania i rozw~ązywania z nimi 
stosunku słuzbowego, o ich uposażeniu 
służbowem oraz zaopatrzeniu emetytalne'tl1; 

j) przedstawianie radzie do zatwierdzenia 
przepisów rachunkowo - kasowych oraz 
pt"zlłpisgw o budżetowaniu ; 

kJ układanie porządku obrad rady; 
l) powzięcie uchwał w sprawie powołania 

i zwolnienia dyrektora oraz wszystkich sta
łych pracownikó'o/ biura Izby; 

ł) przedstawianie radzie do zatwierdzenia rocz
nych sprawozdań z działalności Izby oraz 
z działaln0ści zarządu ; 

m) decydowanie we wszystkich innych spra
wach nienależących do zakresu działania 
rady oraz niezastrzeżonych przez radę do 
jej uchwał, a: takie nienależących do kom
petencji prezesa. 

§ 19. 

Posiedzenia zarządu zwołuje 
na nich prezes Izby, 

przewodniczy 
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Na żądanie przynajmniej 2 członków zarządu 
prezes Izby obowiązany jest zwołać posiedzenie za
rządu najpóźniej przed upływem dwu tygodni od 
chwili otrzymania żądania na piśmie z podaniem 
spraw, jakie mają być umieszczone na porządku 
obrad. 

§ 20. 

Do ważnoscl uchwał zarządu potrzebna jest 
obecność prezesa lub wiceprezesa Izby oraz co naJ
funiej 3 członków zarządu. 

Uchwały zapadają bezwzględną większością 
głosów. W razie równości głosów przeważa głos 
przewodniczącego. 

Z każdego posiedzenia zarządu wini'en być ~po' 
rządzóny protokół. 

§ 21. 

Członkowie zarzl\du obowiązani są uczestni· 
czyć we wszystkich posiedzeniach zarządu oraz wy
.konywać ciążące na nich obowiązki. 

Członek zarządu w razie niemożności przyby
cia na posiedzenie zarządu winien zawiadomić o tern 
preze,sa oraz ,swego zastępcę. 

§ 22. 

Członkom zarządu służy prawo do di'et za spra
wowanie przez nich czynności urzędowych, jak rów
nież do zwrotu kosztów podróży i innych wydatków 
spowodowanych te mi czynnościami. 

Prezes. 

§ 23. 

Prezesa i wiceprezesa wybier~ ze swego grona 
rada Izby na trzy lata w głosowaniu Łajnem na 
pierwszem posiedzeniu, zwołanem po przeprowa
dzeniu kolejnych wyborów radców z okręgów wy
borczych i społecznych organizacyj rolniczych. 

Wybór prezesa i wiceprezesa ulega zatwier
dzeniu Ministra Rolnictwa . 

Ustępuj ąc y prezes i wiceprezes sprawują swo
je czynności do ch wili za tw ierdzenia wyboru no
wego prezesa i w iceprezesa z wyjątkiem wypadków, 
przewidzianych w obowiązujących przepisach o iz
bach rolniczych. 

W ra zie ust ąpienia p rezesa lub wiceprezesa 
przed końcem okresu, na który zostali wybrani, ra
da Izby przeprowadza wybory nowego prezes a lUD 
wiceprezesa na czas pozostały do końca wymienio
negookresu. 

§ 24. 

Do zakresu d ziałania prezesa Izby należy: 

a) reprezentowanie Izby nazewnąŁrz ; 

hl zwoływanie posiedz eń rady i zarządu; 

e) przewodniczenie na posiedzeniach rady 
i zarządu; 

d) czuwanie nad wykonaniem uchwał rady 
i zarządu; 

e) powiadamianie Wojewody Pomorskiego 
o śmierci lub o ustąpieniu radcy z powodu 
zrzeczenia się albo utraty radcostwa; 

f) zawieszanie w wypadkach, przewidzianych 
w obowiązujących przepi sach o izbach rol
niczych, radcy w prawach c złonka rady z po
wodu wdrożenia pr zeciwko niemu postępo
wania karno - sądowego; 

g) powoływanie i zwalnianie dyrektora oraz 
wszystkich pracowników biura Izby; 

b) sprawowanie nadzoru nad działalnością 
biura Izby; 

i) podpisywanie wraz z jednym co najmll1eJ 
z członków zarządu wszelkich dokumen
tów, ustanawiających dla Izby robowiązania 
prawno - majątkowe ; / . I, 

j) podpisywanie komunikatów, . obwieszc~e'ń 
oraz wszelkich zarządzeń o cbarak terz~ 
ogólnym. 

§ 25. 

Prezesowi Izby służy prawo do diet za sprawo
wanie czynności urzędowych, jak również do zwrotu 
kosztów podróży i innych wydatków, spowodowa
nych temi czynnościami. 

§ 26. 

W razie, jeżeli prezes Izby z jakichkolwiek po
wodów nie może pełnić swych obowiązków, we 
wszystkich jego czynnościach zastępuje go wicepre
zes, któremu w tych wy!>adka'ch służy prawo do 
diet i do zwrotu kosztów podróży lub innych wy
datków, spowodowanych jego czynnościami, w wy
sokości pobieranej przez prezesa Izby. 

Biuro h:by. 

§ 27. 

Czynności biurowe i wykonawcze, związane 
z działalnością Izby, załatwiane są przez biuro Izby. 

Na czele biura Izby stoi dyrektor. 
Dyrektora powołuje -,-- z poza grona radców ~ 

oraz zwalnia prezes Izby na podstawie uchwały za'
rządu . 

Powołanie dyrektora następuje za uprzednią 
zgodą Ministra Rolnictwa. 

Dyre,ktor biura podlega bezpośrednio prezeso
wi Izby, przed którym za dz iałalność biura jest odpo
wiedzialny. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniach 
rady, zarządu i komisyj, na których refe.ruje sprawy, 
wypowiada opinje lub udziela potrzebnych wyjaśnień. 

Organizację biura Izby ustala zarząd Izby. 
Wszystkich stałych pracowników biura Izby po

wołuje i zwalnia prezes Izby na wniosek dyrektora 
biura, uchwalony przez zarząd Izby, pracowników zaś 
czasowych - prezes Izby na wniosek dyrektora 
biura. 
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c z ę Ś ć II. 

Ordynacja . wyborcza. 

Prawo wybieralności. 

§ 28. , 
Do rady Pomorskiej Izby Rolniczej mogą być 

wybrane osoby bez różnicy płci, które przy braku 
przeszkód, przewidzianych w § 29, czynią zadość na
stępującym warunkom : 

a) ukończyły lat 30; 
b) są właścicielami, dzierżawcami (użytkowni

kami) lub kierownikami położonych w okrę
gu Pomorskiej Izby Rolniczej gospodarstw 
ro lnych; 
bądż też 
pracują w okręgu Pomorskiej Izby Rol
niczej w dzi2dzinie rolnictwa i posiadają co 
najmniej średni~ wykształcenie rolnicze. 

Radcowie z wyboru s;włecznych organizacyj 
rolniczych winni nadto być członkami organizacyj 
dokonywających wyboru. 
, '. Przez" gospodarstwa rolne rozumieć należy -\'var
sztaty wytwórczości rolnej , których czysty roczny do
chód gruntowy jest wymieniony w katastrze w kwocie 
co najmniej 25 talarów, o ile zaś chodzi o warsztaty 
wytwórczości o charakterze wyłącznie leśnym
w kwocie co najmniej 50 talarów. 

.1 

§ 29. 

Radcami Izby nie mogą być: 
a) osoby ' nieposiadające obywatelstwa pol

skiego; 
b) osoby pozbawione całkowicie lub częścio

wo własnowolności, tudzież upadli' dłużni
cy w czasie trwania stanu bezwłasnowol
ności lub upadłości; 

c) os'oby skazane prawomocnym wyrokiem są
dowym za czyny pociągające za sobą utratę 
prawa wybierania do Sejmu, tudzież skaza
ne na kary, z któremi łączy się utrata tegoż 
prawa w czasie trwaniCl utraty prawa wy
bierania do Sejmu; 

d) czynni pracownicy PomorSKiej Izby Rol
niczej. 

Wybory radców z okręgów wyborczych. 

§ 30. 

Prawo wybierania radców z okręgów wybor
czych posiadają osoby, które czynią zadość następu

, jącym warunkom : 
a) są członkami sejmików powiatowych lub 

rad miejskich miast wydzielonych z powia
towych związków komunalnych, objętych 
danym okręg'iem wyborczym ; 

b) są właścicielami , dzierżawcami (użytkowni
kami) lub kierownikami położonych w okrę
gu Pomorskiej. Izby Rolniczejgospo
darstw rolny~h; 
bądź te,ż 
pracują w okręgu Pomorskiej Izby Rol
niczej w dziedzinie rolnictwa i posiadają co 
najmniej średnie wykształcenie rolni'cze. 

Przez gospodarstwa rolne rozumieĆ należy 
warsztcuy Nyf.worczości robej , bęcląre dla ich wła
ścicieli, dzierżawców (użytkowników) lub ~ierowni
ków przedmiotem ich pracy zawodowej. 

§ 31. 

Dla przeprowadzenia wyboru radców z okrę
gów wyborczych okrąg Pomorskiej Izby Rolniczej 
dzieli sif( nil 15 okręgów wyborczych. 

Okrę gi wyborcze oraz ilość radców z poszcze
gólnych okręgów są następujące: 

Okrąg 

wyborczy 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

Obszary powiatowyc h związków komunal
nych i gmin miejskich. objętych okręgiem 

wyborczym 

brodnicki, działdowski 
chełmiński 
chojnicki 
gniewski, tczewski 
grudziądzki, Grudziądz ' 
kartuski 
kościerzyński 
luhawski 
morski 
starogardzki 
świecki 
sępoleński 
tucholski 
t{)ru ński , Toruń 
wąbrzeski 

§ 32. 

Ilość 

radców 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 

Wybory radców z okręgów wyborczych zarzą
dza \X'ojewoda Pomorski. 

W zarządzeniu Wojewody o wyborach zostaną 
po dane: podział okręgu Pomorskiej Izby Rolni
cz e j na okręgi wyborcze, ilość radców wybieranych 
z każdego okręgu, wymienienie starostów, przepro
wadzaj ących wybory w poszczególnych okręgach 
wyborczych, miejsca, w których odbędą się zgroma
dzenia wyborcze , oraz dni dokonania poszczególnych 
czynności wybo,rczych, stosownie do postanowień ni
niejszego statutu. 

Zarządzenie to zostanie ogłoszone w Dzienniku 
Wojewódzkim oraz podane do publicznej wiadomo
ści przez obwieszczenia w biurach wszystldch ob
jętych okr~giem Pomorskiej Izby Rolniczej wy
działów powiatow ych i magistratów miast wydzie
lonych z powiatowych związków komunalnych. 

§ 33. 

Nie zwłocznie po zarządzeniu przez Wojewodę 
wyborów radców z okręgów wyborczych starostowie, 
przeprowadzający wybory, sporządzą spisy osób 
uprawnionych do głosowania w poszczególnych okrę
gach wyborczych. 

Spisy te winny zawi'erać: l} nazwisko i imię 
wyborcy, 2) wymienienie sejmiku powiatowego lub 
rady miejskiej miasta włączonego do danego okręgu 
wyborczego, których członkiem jest wyborca, 3) 
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wymienienie powiatu i gminy, właściwych dla go
spodarstwa rolnego, którego właścicielem, dzierżaw
cą (użytkownikiem) lub kierownikiem jest wybor
ca, ewentualnie zaś i wsi, w których gospodarstwo to 
się znajduje, bądź też nazwy tego gospodarstwa. 

Dla osób uprawnionych do wybierania z tytułu 
ich pracy w dziedzinie rolnictwa zamiast danych, 
wskazanych w poprzednim ustępie w pkt. 3, należy 
wymienić: 3) wykształcenie rolnicze wyborcy, a nad
to 4) rodzaj pracy wyborcy w dziedzinte rolnictwa 
w okręgu Pomorski'ej h;by Rolniczej. 

Osoby, zamieszczone w spisie wyborców, zo
stają o tem zawiadomione przez starostę, przepro
wadzającego wybory w danym okręgu wjhorczym. 

Ułożenie spisu wyborców oraz z .-twiado!l1'enie 
wyborców o umieszczeniu ich w spisie 'Ninn:) na
stąpić nie później niż przed upływem siedmiu d.1i 'Jd 
dnia zarządzenia wyborów. 

§ 34. 

Spis wyborców, niezwłocznie po sporządzeniu 
go, starosta, przeprowadzający wybory w danym 
okręgu wyborczym, przesyła do wydziałów powia
towych oraz magistratów miast wydzielonych z po
wiatowych związków komunalnych, objętych danym 
okręgiem wyborczym. 

Spis ten, począwszy od ósmego dnia od dnia 
zarządz enia wyborów, winien być w biurach tych 
wydziałów i magistratów udostępniony do publicz
nego przej:"z enia na przeciąg dni siedmiu. 

§ 35. 

Każdy członek sejmiku powiatowego, objęte
f,o danym okręgiem wyborczym, jak również każdy 
członek rady miejskiej miasta włączonego do dane
go okręgu wyborczego może w czasie, przeznaczo
nym na przejrzenie spisu wyborców, wnieść do sta
ro sty, przeprowadzającego wybory w danym okręgu, 
należycie udowodnioną reklamację przeciw pominię
ciu go w spisie wyborców, a także popartą dowodami 
reklamację prz-eciw pominięc iu lub zamieszczeniu 
w spisi'e wyborców jakiejkolwiek osoby. 

O wniesieniu reklamacji przeciw pominięciu 
lub zamieszczeniu w spisie wyborców jakiejkolwiek 
osoby starosta, przeprowadzajacy wybory, obowią
zany jest zawiadomić tę osobę przed upływem trzech 
dni od chwili wniesienia reklamacji' z zaznaczeniem, 

. że w ciągu pięciu dni od daty doręczenia tego za
wiadomienia osobie tej służy prawo złożenia dowo

. dów, uzasadniających zamieszczenie jej w spIsIe 
wyborców. 

§ 36. 

Reklamację przeciw pominięciu w spisie wybor
cÓw osoby zgłaszającej tę reklamację starosta, prze
prowadzający wybory, rozpatruje niezwłocznie po jej 
otrzymaniu i, w razie uwzględnienia reklamacji, uzu
pełnia odpowiednio spis wyborców. 

Reklamacje przeciw pominięciu lub zamjesz·· 
czeniu · w spi'sie wyborców jakiejkolwiek osoby sta
rosta , przeprowa.dzający wybory, rozstrzyga nie
zwłocznie po nadesłaniu przez tę osobę dQwodów, 

użasadnia j ących zamieszczenie ,,, I w spisie wybor
ców lub po upływie terminu przewidz;anego do zło
żenia tych dowodów. O treści wydanych decyzyj 
starosta, przeprowadza jący wybory, powi.adamia ow-
by zainteresowane ' 

O odbytym przeglądzie spisu wyborców staro
sta, przeprowadzający wy bory, sporządza protokół, 
który winien za wierać treść wniesionych "reklamacyj 
oraz trdć wydanych przez niego decyzyj. 

§ 37. 

Nieuwzględnione reklamacje przeciw pomi
nięciu kogokolwiek w spisie wyborców, jak rów
nież wszystkie reklamac je przeciw zami,eszcze
niu w spisie wyborców jakiejkolwiek osoby wraz 
z treścią wydanych decyzyj, wszystkiemi posia
danemi w sprawach tych rek lamacyj dowodami 
oraz protokółem o odbytym przeglądzie spi'su wy_O 
borców starosta przeprowadzający wybory przesy
ła Wojewodzie Pomorskiemu nie później, niż przed 
upływem dwudziestego czwartego dnia 00 dnia za
rządzenia wyborów. 

§ 38. 

Wojewoda Pomorski rozstrzyga reklamacje 
ostatecznie i zawiadamia właściwych starostów prze
protadzających wybory o swych decyzjach nie 
późaiej niż przed upływem trzydziestego dnia od dnia 
zarządzenia wyborów. 

Starostowie, przeprowadza j ąc)' wybory, nie
zwłocznie po otrzymaniu decyzyj Wojewody usta
lają - stosownie do treści tych decyzyj - spisy wy
borców oraz treść decyzyj Wojew(ldy podają do wia
domości osób zainteresowanych. 

§ 39. 

Osoby, zamieszczone w ustalonym spISIe wy
borców, tworzą zgromadzenie wyborcze danego okrę
gu wyborczego. 

Zgromadzenie wyborcze zbi'era się dla dokona
nia wyboru radców w dniu czterdziestym od dnia za
rządzenia wyborów. 

O dniu, godzinie i miejscu wyborów starosta, 
przeprowadzający wybory , zawiadamia wszystkich 
wyborców nie później, niż na trzy dni przed termi
nem zgromadzenia wyborczego. 

§ 40. 

Na zgromadzeniu wyborczem 
starosta, przeprowadzający wybory w 
wyborczym. 

przewodniczy 
danym okręgu 

Do wafności wybor6w potrzebna jest obecność 
co najmnie'i połowy ilości osób uprawnionych do gło
sowama. 

Przewodniczący zgromadzenia wyborczego 
otwiera p0siedzenie i po stwierdzeniu prawomocności! 
zgromadzenia wyborczego informuje obecnych o. tre
ści przepisów, dotyczących wyboru radców, powołu
je z grona obecnych 2 asesorów do pomocy w prze
prowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów OqlZ 

wzywa wyborców do zgłaszania kandydatów na rad
ców. 
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§ 41. 

Do zgła'szania kandydatów upr.?wniony jest 
każdy członek zgromadzenia wyborczego. , 

Zgłoszenie kandydatury osoby, biorącej udział 
w, zgromadzeniu wyborcze~ wymaga , wyrażenia 
przez nią zgody. ' 

Przy zgłoszeniu kandydatury osoby, nienależą
cej do zgromadzenia wyborczego, bądź też nieobec
nej na zgromadzeniu, winna być złożona przewodni
czącemu pisemna deklaracja kandydata, wyrażająca 
zgodę na zgłoszenie jego kandydatury. 

Przy zgłoszeniu kandydatury osoby, nienależą
cej do zgromadzenia wyborczego, z~łaszający kandy
daturę winien nadto w razie potrzeby udowodnić po
siadanie przez zgłoszonego kandydata prawa wybie
rdności. 

Głosować można tylko na kandydatów zgło
szonych przed rozpoczęciem głosowania. 

§ 42. 

Jeżeli zgłoszono tylko tylu kandydatów, ilu 
radców ma być wybranych z danego okręgu wyb'Jr
cugo, głosowanie nie odbywa się, a za wybranych 
uważa się zgłoszonych kandydatów. 

§ 43. 

Głosowanie jest tajne i odbywa się w ten spo
sób, że wyborca wywołany prze,~ prLewodniczącego 
wkłada do otrzymane j od niego koperty kartę do gło
sowania z nazw!ski'cm, a w r azie potrze by i imieniem, 
)ednego tylko z kandydatów i oddai~ tf, kopertę do 
rąk przewodniczącego, który wrzuca ją do urny wy
borczej. 

Wyborcy, przybywający w toku głosowania już 
po wywołaniu ich nazwisk, ale jeszcze przed zam
knięciem głosowani'a , mogą oddać głos po wszystkich 
innych głosujących. ' 

, § 44. 

Nieważne są: 
a) karty do głosowania qiewypełnione lub wy

pełnione w sposób uniemożliwi'aj ący ustale
nie osoby kandydata; 

b) karty do głosowania zawierające jakiekol
wiek inne napisy poza wymienieniem na
zwiska i imienia kandydata; 

ć) katty do głosowania z nażwiskami osób, 
których kand ydatury nie zostały ważnie 
zgłoszone przed głosowaniem. 

Karta do głosowania , zawierająca nazwiska 
dwu lub więcej kandydatów, policzona będzie za 
głos na rzecz kandydata umieszczonego w niej na 
p i:erwszem miej seu. 

O nieważności kart do głosowania decyduje 
przewodniczący. 

§ 45. 

Po skończonem głosowaniu przewodniczący 
przystępuje wraz z asesorami do obliczania gł0sów 
i uśtalenj'a wyniku wyhorów, który niezwłocznie po
daje do wiadomości zgromadzenia wyborczego. 

§ 46. 

Za wyhranych uważani będą kandydaci, którzy 
uzyskali największą i lość w,ażnie oddanych głosów. 

W r-azie równości głosów o wyborże rozstrzy
ga los, wyciągni'ęty przez przewodnicżącego. 

§ 47. 

Z przebiegu ,,"'ybói"U radców prżez zgroirtadi:e
nie wyborcte sporządza się prbtokół, który powinien 
zawierać: 

a) nazwlska i imiona wyborców obecnych na 
zgromadzeniu wyborczem; 

b) ogólną ilośf głosów oddanych w każdem 
głosowaniu, ilość głosów uznanych ' w tern 
głosowaniu za ważne oraz iiość głołów 
unieważrti~lOych ; 

c} ilość głosów użyskahvch przez poszcżeg61-
nych kandydatów w każdem głosowanIu, 

d) nazwiska i ;,miona osób 'wybranych na rad
ców. 

Protokół podpisuje przewodniczący zgroma
dzenia wybófctego ~ asesorowie. 

Protokół zgromadzenia wyborczego wtaz z do
łączonemi doń kopertami i kartami do głosowania 
przewodniczący zgromadzenia wyborczego przesyła 
Wojewodzie Pomorskiemu. 

§ 48. 

Niezwłocznie po otrzymaniu protokółów zgro
madzetl wyborczych ze wszystkich okręgów wybor
ctych Wojewoda Pomorski przesyła je Izbie, po
wiadamiając ją o wyniku wyborów. 

Jednocześnie Wojewoda Pomo'rski zawiada
mia pisemnie o dOKonanym wyborze osoby wybrane 
na radców z okręgów wyborczych oraz ogłasza wy
nik wyborów w bzienniku Wojewódzkim. 

§ 49. 

Radcowie z okręgów wyborCZYCh wybieran! są 
na sześć laL 

Co trzy lata ustępuje 16 lub 17 radców. 
Ustępujący radcowie sprawują sWe ctynno

BCI do Czasu wyboru ićh następców; lTIogą onl być 
ponownie wyorani. 

W razie ś mierci' lub ustąpienia radcy z powodu 
zrzeczenia się lub utraty radcostwa co najmniej na 
rok przed końcem okresu, na który został wybrany, 
Wojewoda Pomorski zarżądzi przeprowadzenie 
we właściwym okręgu wyborczym wyborów nowego 
r:ulcy na czas pozostały do końca wymienionego 
okresu. • 

§ .50. 

Popierwszem trzechleciu ustępują radcowie 
z okręgów wyborczych: i, II, III, IV, V, VI, VII 
i VIII, po następnem ~ radcowie z okręgów wylH)r
czych: IX, X, XI, XII, XIII, XIV i XV. 

Kolejność tii będzie zachowaQa przy nast~p
nych terminach ustępowania radoów z okr~gów wy
l:orczych, 
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Wybory radców przez społeczne organizacje rolnicze. 

§ 51. 

Ni'ezwłocznie po ustaleniu wyniku wyborów 
z okręgów wyborczych winny odbyć się wybory rad
ców przez społeczne organizacje rolnicze. 

Wyboru tych radców dokonywają te społeczne 
organiz 2. cje rolnicze, działające w okręgu Pomor
skiej Izby Rolniczej, które Minister Rolnictwa we
dług swego uzn ania każdorazowo do tego powoła. 

Ilość radców, jaka ma być wybrana przez każ
dą organizac ję, ' zostanie określona przez Ministra 
Rolnictwa. 

§ 52. 

W-,,'bory r'adców przez społeczne organizacje 
rolnicze będą dokonane w sposób przewidziany 
VI statucie lub innych odpowiednich przepisach da
nej organizacj i dla wyboru jej główne'go organu wy
konawczego (zarządu) w obecności delegowanego 
przez Wojewodę Pomorskiego jego przedstawiciela . 

O wyniku wyborów - niezwłocznie po ich 
przeprowadzeniu - organizacja, dokonywająca wy
borów, powiadamia Izbę Rolniczą, przesyłając jej 
protokół posiedzenia wyborczego. 

§ 53. 

Radcowie z wyboru społecznych organizacyj 
rolnicz,ych Wybierani są na sześć lat, z wyjątkiem 
pierwszych wyborów oraz wyborów do nowej rady 
Izby w wypadk u jej rozwiązania, w których 11 rad
cówz wyboru społecznych ' organizacyj rolniczych, 
określonych przez Ministra Rolnictwa, będzie wy
branych na trzy lata. 

Co trzy lata ustępuje 11 radców; mogą oni być 
ponownie wybrani , 

W razie śmierci lub ustąpienia radcy z powodu 
zrzeczenia się albo utraty radcostwa co najmniej na 
rok p rzed końcem ckresu, na który został wybrany, 
właściwa organizacja rolnicza przeprowadzi wybo
ry radcy na czas pozostały do końca wymienionego 
okresu. 

§ 54. 

Pierwszą ustęrującą grupę radców z wyboru 
społecznych organizacyj rolniczych stanowić będą 
r adcowie, którzy zostaną wybrani na trzy lata. 

Unieważnienie wyborów. 

§ 55. 

Wybory radców zarówno z okręgów wybor
czych, jak i radców wybranych przez społeczne or
ganizacje rolnicze, motą być nie później niż w mi:e-

siąc po przeprowadzeniu każdych z tych wyborów 
unieważnione w całości lub w odniesieniu do po
szczególnych osób w. wypadkach, gdy przy przepro
wadzeniu tych wyborów zostały pogwałcone obo
wiązujące przepisy ustawowe o izbach rolniczych lub 
postanowienia niniejszego statutu. 

Zarzuty przeciw ważności wyborów winny być 
zgłoszone do Wojewody Pomorskiego przed upły
wem czternastu dni od dnia dokonania wyborów. 

Prawo do wniesienia zarzutów przeciw ważno
ści wyborów służy w stosunku do wyborów z okrę
gów wyborczych każdemu członkowi zgromadzenia 
wyborczego , w stosunku zaś do wyborów przez spo
łeczną organizację rolniczą - każdemu członkowi 
tej o,rganizacj i uprawnionemu do uczestniczcn':;1 
w wyborac h. 

§ 56. , 

Wojewoda Pomorski niezwłocznie po otrzy
maniu zarzutów przeciw ważności wyborów prze
syła je Ministrowi Rolnictwa do decyzji wraz ze 
swoim wnioskiem. 

Wniosek o unieważnienie wyborów Wojewoda 
Pomorski może zgłosić również z własne j inic jatywy. 

§ 57. 

Decyzja Ministra Rolnictwa w sprawie ume
ważn.ienia wyborów jest .ostateczna. 

W razie unieważnienia wyborów nowe wybory 
odbędą się przed upływem sześciu tygodni od dnia 
powzięcia decyzji o unieważnieniu. 

142. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 14 marca 1929 r. 

o utworzeniu w Brześciu n/B. wydziału zamleJSCO
wego sądu okręgowego w Piń!!,ku. 

Na podstawie art. 3 prawa o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Tworzy się w Brześciu n/B. wydział za
mie}scowy sądu okręgowego w Pińsku dla okręgów 
sądów grodzkich w Brześciu n/B. , Domaczewie, Ka
mieńcu Litewskim, Kobryniu, Małorycie iWysokiem 
Litewskiem z właściw,ością rzeczową, obejmującą 
wszyst1kie sprawy, do których :-ozpoznawania powo
łane są ,sądy okręgowe. 

§ 2. Rozporządzenie niniej sze wchodzi wży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. 

Minister Sprawiedliwości : St. Car 
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Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 40 gr. 

OD A DMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje państwowe opłacają 
6 zł. Prer.umera t ę .liiszczać należy najpóźniej na 2 tygodnie przed rQzpoczęciem każdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numer6w Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych !1iezwlocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, 




