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                Sołtysi - wszyscy 

Wybory do izb rolniczych 2015 
Krajowa Rada Izb Rolniczych 25 listopada 2014 roku zarządziła uchwałą Nr 9/2014 termin wyborów 

do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku. Czynne i bierne prawo wyborcze w 

wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku 

dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. 

Gmina, w której rolnik płaci podatek jest jednocześnie gminą , w której ma prawo głosować. W czasie głosowania 

w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch 

członków komisji . Wyborca przed przystąpieniem do glosowania okazuje dowód osobisty lub inny dokument 

stwierdzający jego tożsamość. Następnie otrzymuje od komisji kartę do glosowania, kwituje jej odbiór podpisem 

w odpowiedniej rubryce spisu uprawnionych do glosowania i udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność 

głosowania znajdującego się w lokalu wyborczym. W okręgach jednomandatowych, (w których powierzchnia 

użytków rolnych nie przekracza 400 ha) głosować można nie więcej niż na jednego kandydata, stawiając znak 

„X” w kratce z prawej strony, po nazwisku i imieniu kandydata. W okręgach dwumandatowych, (w  których 

powierzchnia użytków rolnych przekracza 400 ha) głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, 

stawiając znak „X” w kratkach z prawej strony, po nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Informacja co do 

sposobu głosowania znajdować się będzie na karcie do głosowania. 

Po nowelizacji ustawy o izbach rolniczych wybory do walnych zgromadzeń są dwustopniowe: najpierw wybiera 

się członków tzw. rady powiatowej, ci z kolei - na swym pierwszym posiedzeniu - wybierają spośród siebie 

przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby. Zarząd Izby zwoła 

pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad powiatowych w ciągu 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych. W 

ciągu 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych, ustępujący zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenie nowo 

wybranego walnego zgromadzenia. Wtedy to zostaną wybrane nowe organy Izby, tj.: Zarząd i Komisja 

Rewizyjna, a ponadto Komisja Budżetowa i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

 

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych 

zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:  

Termin wykonania czynności    Rodzaj czynności        

 najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.     podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści 

uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb 
rolniczych         

 najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r    wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji 
wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby        

 najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r.    sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów 
wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej        

 najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r.    powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych 

przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej         

 najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r.    przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych 

komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej        

 najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r.    podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje 
okręgowe        

 najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r.    zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej 
do komisji okręgowych w celu zarejestrowania        

 najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.    powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych 

przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, 

 przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i 

podanie go do wiadomości członków izby rolniczej        

 najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r.    udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej 
uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej        

 najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r.    podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na 

członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych        



 do godz. 24:00 

 30 maja 2015 r.     dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej 
uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej         

 do godz. 24:00 

 30 maja 2015 r.     przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym        

 godz. 8:00-18:00 

 31 maja 2015 r.     GŁOSOWANIE        

 najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r.    zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad 

powiatowych tej izby         

 najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r.    zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo 
wybranego walnego zgromadzenia     

 

Wytyczne dotyczące zgłaszania kandydatów do rad powiatowych izby rolniczej zawarte 

są w § 12 UCHWAŁY NR 8/2010 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 1 grudnia 

2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych 

zgromadzeń izb rolniczych: 

1. Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, 

znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym 

kandyduje. W imieniu osoby prawnej kandyduje jej przedstawiciel, o którym mowa w art. 23 ust. 2 

ustawy. 

2. Zgłoszenie do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez 

niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej 

reprezentowania przy czynnościach prawnych, najpóźniej  w 20 dniu przed dniem wyznaczonym 

jako termin wyborów. 

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

1) imię/imiona, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód i miejsce zamieszkania kandydata oraz 

oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej - 

ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby, 

2) imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby 

dokonującej zgłoszenia. 

Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 8 do uchwały. 

4. Do zgłoszenia załącza się: 

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu 

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

członków danej izby wynosi miej 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, 

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym, 

3) 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, 

4) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, 

zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, 

oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata 

dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany przynajmniej na 3 miesiące przed terminem 

wyznaczonym jako termin wyborów. 

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata dostępne w Urzędzie Gminy. 

 


