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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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