
Zalqcznik 
do uchwaly Nr 2/2019 

Krajowej Rady Izb Rolniczych 
TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH CZYNNOSCI ZWI~ZANYCH 

Z PRZEPROWADZENIEM WYBOROW DO WALNYCH ZGROMADZEN IZB ROLNICZYCH 

Termin wykonania 
czynnosci 

najp6iniej w dniu 
30.04.2019 r. (wt) 

. najp6iniej do dnia 
31.05.2019 r. (pt) 

najp6iniej do dnia 

31.05.2019 r.(pt) 

najpMniej do dnia 

10.06.2019 r.(pon) 

najp6iniej do dnia 

10.06.2019 r.(pon) 


najp6iniej do dnia 

14.06.2019 r. (pt) 

najp6iniej do dnla 

14.06.2019 r.(pt) 


najp6iniej do dnia 

17.06.2019 r.(pon) 


najpoiniej do dnia 

05.07.2019 r. 


08.07.2019 r. 

najpoiniej do dnia 

11.07.2019 r. (czw) 

najpoiniej w dniu 

18.07.2019 r. (czw) 


26.07.2019 r. (pt) 

godz.8.00-18.00 
28.07.2019 r.(ndz) 
najpoiniej w dniu 
18.08.2019 r.{ndz) 
najpoiniej w dniu 
08.09.2019 r.{ndz) 

I 

Rodzaj czynnosci 

podanie przez izb~ rolnicz'l, do wiadomosci jej czlonk6w, tresci 

uchwafy Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarzqdzenia 

wybor6w do walnych zgromadzen izb rolniczych 

wyb6r przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji 

wojew6dzkiej przeprowadzajqcej wybory do rad powiatowych 

tej izby 

sporzitdzenie przez zarzqd izby rolniczej wykazu okr~g6w 


wyborczych i przekazanie go komisji wojew6dzkiej 

powotanie przez komisjE: wojew6dzkq komisji okr~gowych 


przeprowadzajqcych wybory do rad powiatowych izby rolniczej 

przekazanie przez komisjE: wojew6dzkq wykazu okn:;gow 

wyborczych k6rnisjom okr~gowym i podanie go do wiadomosci 

cztonkow izby rolniczej 


I podziat okr~gu wyborczego na obwody gtosowania przez 
i komisje okr~gowe 
1- powotanle przez komisje okrE:gowe komisji obwodowych 
j przeprowadzajqcych w obwodzie glosowania w wyborach do rad 

powiatowych izby rolniczej, 
- przekazanie przez komisje okr~gowe wykazu obwodow 
gtosowania w okr~gu komisjom obwodowym i podanie go do 
wiadomosci cztonk6w izby rolniczej 
udost~pnienie do wglqdu spisu czlonkow izby rolniczej 
uprawnionych do udziatu w gtosowaniu w wyborach do rad 
powiatowych izby rolniczej 
zglaszanie i rejestrowanie kandydatow na czlonkow rad 
powiatowych izby rolniczej do komisji okr~gowych, dostarczenie 
komisji okr~gowej lub komisji obwodowej spisu cztonkow izby 
rolniczej uprawnionych do udziatu w gtosowaniu w wyborach do 
rad powiatowych izby rolniczej 
zamieszczenie obwieszczenia wzywaj'lcego cztonkow izby 
rolniczej do zgtoszenia kandydatow w dodatkowym naborze t 

zgtaszanie kandydatow w dodatkowym naborze 

podanie do wiadomosci czlonkow izby rolniczej listy kandydatow 
na cztonkow rad powiatowych w poszczegolnych okr~gach 
wyborczych 
przekazanie przez komisje okr~gowe kart do gtosowania 
komisjom obwodowym 
gtosowanie 

zwotanie przez zarzqd izby rolniczej pierwszych posiedzen rad 

powiatowych tej izby 

zwotanie przez zarzqd izby rolniczej pierwszego posiedzenia 

nowo wybranego walnego zgromadzenia 


I 

http:godz.8.00-18.00

