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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W ła d z Na c z e l n y c h: 

Poz. 220. Rozporządzenie Ministra Rolwctwa 
i Reform Rolnych z dnia 28 lipca 1933 r. O zmianie 
statutu Pomorskiej 'Izby Rolniczej. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 

220. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH ' 

z dnia 28 lipca 1933 r. 

o zmianie statutu Pomorskiej Izby Rolniczej. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 55 ust. 3 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. R. . 
P. z 1933 r. Nr. 2, poz. 16) postanawiam, co na
stępuje: 

§ 1. 
Zmieniam statut PomorsUiej Izby Rolniczej, 

.nadany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
23 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 17, poz. 141), 
nadając mu brzmienie, podane w załączniku do 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

(-l Nakoniecznikow-Klukowski. 

Załącznik do rozporządzenia 

Minislra Rolnictwa i Reform Rol
nych z dnia 28 lipca 1933 r. 
(poz. 221)). 

STATUT 

POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

Czę~ć I. 

ORGANIZACJA IZBY. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

§ 1. 
Izba Rolnicza z siedzibą w Toruniu nQsl na-

zwę: "Pomorska Izba Rolnicza". • 
§ 2. 

Okręgiem dZIałalności "Pomorskiej Izby Rol
niczej" jest obszar województwa pomorskiego. 

§ 3. 
Organami "Pomorskiej Izby Rolniczej" są: ra

da Izby, zarząd Izby i prezes Izby. 

RADA IZBY. 

§ 4. 
Rada Izby składa się z 32 radców Z wyboru 

oraz Z radców z nominacji Ministra Rolnictwa 
i Reform Rolnych. 

16 radców z wyboru wybierają zgromadzenia 
wyborcze w okręgach wyborczych (§ 55). 16 zaś 
społeczne organizacje rolnicze, powoływane do 
teg·o przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. 

§ 5. 
Rada Izby jest organem uchwalającym i kon-

trolującym. . 
Do zakresu działania rady Izby należy: 

al wybór członków zarządu Izby oraz ich za
stępców; 

b) wybór członków komisyj rewizyjne) 1 fi
nansowo-budżetowej; 

cJ uchwalanie preliminarzy budżetowych; 
d) uchwalanie wydatków nieprzewidzianych 

w budżecie oraz przewidzianych w niewystarcza
jącej wysokości z równoczesnem wskazaniem 
źródeł pokrycia tych wydatków; 

e) zatwierdzanie na podstawie wniosków ko
misji rewizyjnej rocznych zamknięć rachunko
wych wraz z bilansem i przyjmowanie rocznych 
sprawozdań z działalności Izby; 

f) ustalanie na rzecz Izby opłat, których 
wprowadzenie lub określenie wysokości, w jakiej 
mają być' pobierane, uzależnione jest w myśl obo
wiązujących przepisów od decyzji izby rolniczej; 

g) uchwalanie zaciągania pożyczek, nabvwa
nia, zbywania i obciążania nieruchomego majątku 
Izby oraz przyjmowania na rzecz Izby darowizn 
i zapisów; 

h) uchwalanie przejmowania od społecznych 
organizacyj rolniczych całeg,o majątku tych orga
nizacyj lub poszczególnych praw, zobowiązań, 
zakładów i urządzeń w celu właściwego ich zu
żytkowania oraz przejmowania od osób fizycz
nych i prawnych, a w szczególności publiczno
prawnych, poszczególnych praw, zakładów i urzą
dzeń; 

i) wyrażanie zgody na przejęcie do dalszego 
prowadzenia pozostających pod zarządem Pań
stwa żakładów oraz wszelkiego rodzaju urządzeń 
z zakresu objętego właściwością izb rolniczych; 

j) powoływanie komisyj i określanie ich za
dań; 

k) określanie największej ilości osób, które 
mogą być koopt,owane przez poszczególne ko
misje; 

l} zatwierdzanie uchwał komisyj w sprawach 
niezleconych komisjom do samodzielnego załat
wienia oraz tych uchwał komisyj w sprawach zle
conych komisjom do samodzielnego załatwienia, 
których wykonanie zostało wstrzymane przez 
prezesa bby (§ 36 ustęp 3 i 4); 

m) określanie wysokości diet dla prezesa, wi
ceprezesa i czlonków zarządu Izby za sprawowa
nie przez nich czynności urzędowych, jak rów
nież wysokości ulegających zwrotowi kosztów 
podróży lub innych wydatków, spowodowanych 
temi czynnościami; 

n) określanie dla radców wysokości diet za 
dni posiedzeń rady Izby i komisyj oraz wysoko
ści ulegających zwrotowi kosztów podróży, zwią
zanych z wzięciem przez nich udziału w tych po
siedzeniach; 

o) przyznawanie radcom prawa do zwrotu 
rzeczywiście poniesionych przez nich wydatków, 
spowodowanych wykonaniem specjalnych zleceń 
rady Izbv: . 

p) uchwalanie przepisów oprawach, obo
wiązkach i odpowiedzialności pracowników Izby, 
o warunkach zawiązywania i rozwiązywania z ni
mi stosunku służbowego, o ich uposażeniu służ
bowem or(łZ zaopatrzeniu emerytalnemj 

r) uchwalanie wniosków w sprawie zmian sta
tutu Izby; 

s) uchwalanie wykluczenia z rady radcy w 
przypadkach, przewidzianych w obowiązujących 
przepisach o izbach rolniczych; 

t) uchwalanie regulaminu obrad rady Izby 
i jej komisyj j 

u) ustalanie porządku obrad rady Izby. 
§ 6. 

Do ważności uchwał rady Izby w sprawach, 
wymienionych w § 5 pkt. a, c, e, f, g, h, potrzeb
na jest bezwzględna większość głosów, w sprawie 
zaś, wymienionej VI' pkt. s - większość 2/3 przy 
obecności w .obu przypadkach conajmniej połowy 
ogólnej ilości radców. 

Uchwały rady Izhy we wszystkich innych 
sprawach zapadają bezwzględną większością gło
sów przy obecności conajmniej 1/3 ogólnej ilości 
radców. 

W razie równości głosów przewaia głos prze
wodniczącego . 

Uchwały rady Izby w sprawach, wymienio-

nych w § 5 pkt. c, d, e, g, h, m, p, wymagają za
twierdzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych, uchwały zaś I~ sprawie ustalenia opłat, 
przewidziane w pkt. f, wymagają zatwierdzenia 
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w tych 
przypadkach, gdy to wynika z przepisów o wpro
wadzeniu tych opłat. 

Uchwały rady Izby w sprawach, wymienio
nych w § 5 pkt. n, o, wymagają zatwierdzenia 
,Wojewody Pomorskiego. 

Uchwały rady Izby, wymagające zatwierdze
nia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, Izba 
składa Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych za 
poś'rednictwem Wojewody Pomorskiego. 

§ 7. 
Rada Izby wybiera ze swego grona zarząd 

Izby w głosowaniu taj nem. 
Wybory do zarządu Izby odbywać się będą 

na pierwszem posiedzeniu rady Izby, zwołanem 
przez ustępującego prezesa Izby, w przypadkach 
zaś rozwiązania rady Izby - przez komisarza, po 
przeprowadzeniu wyboru radców z okręgów wy
borczych i społecznych organizacyj rolniczych. 

W razie ustąpienia członka zarządu Izby 
przed końcem okresu, na który zosŁał wybrany, 
rada Izby wybiera nowego członka zarządu na 
czas pozostały do końca wymienionego .okres,' 

Równocześnie z wyborem członków zarZ:H\!' 
rada Izby wybiera ze swego grona dla każd \:~(, 
z tych członków zastępcę. 

§ 8. 
Rada Izby winna zawsze powołać komisję re, 

wizyjną i komisję finansowo-budżetową. _ 
Poza powyższemi komisjami -rada Izby mOże 

powoływać inne jeszcze komisje do pełnienia sta
łych lub przejściowych zadań. 

Członkami komisyj, wybieranymi przez radę, 
mogą :być jedynie radcowie Izby. Członkami ko
misji rewizyjnej nie mogą być członkowie zarzą
du Izby. 

§ 9. 
Rada Izby nie może zlecać komisjom do sa-o 

modzielnego załatwiania spraw, wymienionych w 
ust. 2 § 5. 

W przypadkach przekazania komisji pr~zez 
radę Izby wniosków, zgłoszonych na posiedzeniu 
rady Izby, wnioskodawca lub jeden z ~niosko
dawców, wybrany przez pozostałych, ma prawo 
referowania w komisji tych wniosków, oraz, Q ile 
nie jest członkiem danej komisji, uczestniczenia 
w posiedzeniach komisji z głosem doradczym. 

§ 10. 
Radcowie winni być zawiadamiani o posie

dzeniach rady Izby najpóźniej na dziesięć dni 
przed terminem posiedzenia drogą imiennych za
wiadomień listami poleconemi z podaniem termi
nu i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad ra-
dy Izby. . 

Jednocześnie termin i miejsce posiedzenia 
oraz porządek obrad rady Izby winny być p.oda
ne do wiadomości Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych oraz Wojewody Pomorskiego. 

Termin i miejsce posiedzenia oraz porządek 
obrad winny być podane również do wiadomości 
publicznej drogą wywieszenia obwieszczeń w lo-
kalu Izby. . 

Preliminarz budżetowy .oraz wnioski komisji 
finansowo-budżetowej odn.ośnie do tego prelimi
narza, jak również zamknięcia rachunkowe 
i wniosld komisji rewizyjnej odnośnie tych zam
knięć winny być przesyłane Ministrowi Rólni
ctwa i Reform Rolnych, Wojewodzie Pomorskie
mu i wszystkim radcom najpóźniej na dziesięć dni 
przed terminem posiedzenia rady Izby, na którem 
sprawy te mają być rozpatrywane. 

§ 11. 
Rada Izby zbiera si~ conajmniej raz do rokt\ 

na sesję zwyczajną, celem uchwalenia budżetu na 
następny rok budżetowy, przyczem budżet winien 
być uchwalony na dwa miesiące przed rozpoczę
ciem nast~pnego roku budżetowego. Najpóźniej 
na tej samej sesji winny być przedstawione do za
twierdzenia zamknięcia rachunkowe za ubiegły 
rok budżetowy wraz z bilansem oraz do przyjęcia 
roczne sprawozdanie z działa'\'ności Izby za ten 
rok. 


