
Informacja 

Uchwałą z dnia 25 listopada 2014 roku Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie 

zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych wyznaczono termin wyborów 

na dzień 31 maja 2015 r. 

Na podstawie uchwały Nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r.        

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń 

izb rolniczych: 

1. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach        

w okręgu wyborczym, sporządza się na podstawie:   

- ewidencji podatkowej prowadzonej w gminie – w odniesieniu do płatników 

podatku rolnego 

- informacji uzyskanej z właściwego urzędu skarbowego – w odniesieniu do 

płatników podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej 

mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w okręgu wyborczym  

- informacji uzyskanych od właściwych, ze względu na siedzibę, rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych – w odniesieniu do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 

posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. 

 

2. W dniu 11 maja 2015 r. – zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby 

rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania.  

Komisja przyjmować będzie zgłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach.  

Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 8 do uchwały. 

Do zgłoszenia załącza się: 

- listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze     

w okręgu, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym 

liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej 

izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, 

popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 9 do uchwały; 

- pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu 

wyborczym; 

- pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata,           

z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania osoby upoważnionej do 

dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez 

kandydata. 

 

Głosowanie w wyborach odbywać się będzie w dniu 31.05.2015 r., bez przerwy 

między godziną 8.00 a 18.00  w lokalu Komisji Okręgowej Nr 50 –  w Urzędzie 

Miejskim  w Koluszkach.  

 

Wszelkie informacje w powyższym zakresie udzielone będą pod nr telefonu 44 725 67 66     

w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa 

Łódzkiego  http://izbarolnicza.lodz.pl/ 


