
Informacja na temat wyborów do Izb Rolniczych 

 

Wójt Gminy Brzeźnio informuje, iż 3 kwietnia 20011 roku (niedziela) w godz. 8
00 

do 18
00

 

odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej zgodnie z uchwałą nr 9/2010 

Krajowej Rady Izby Rolniczej w sprawie zarządzania wyborów do walnych zgromadzeń Izb 

Rolniczych.  

Wybory w gminie Brzeźnio odbędą się w wyżej wymienionym dniu i godzinach w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio. 

 

Zasady wyborów: 

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami 

podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz 

członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady 

gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rady Powiatowej Izby Rolniczej i 

uczestnictwo w ich wybieraniu. 

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tyś. ha (okręg 

jednomandatowy) do Rady Powiatu IRWŁ w Sieradzu  wybiera się jednego delegata, 

a gdy przekracza 4 tyś ha (okręg dwu mandatowy) wybiera się dwóch delegatów.      

W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się 

tylko-jednego delegata rady. 

3. Z gminy Brzeźnio wybieramy dwóch delegatów do Rady Powiatu Izby Rolniczej 

Województwa Łódzkiego w Sieradzu. 

Rolnik, który ubiega się o mandat członka Rady Powiatu  Izby Rolniczej musi wypełnić  

i złożyć następujące dokumenty: 

a) zgłoszenie kandydata,   

b) oświadczenie o zgodzie na kandydowanie, 

c) czytelnie wypełnioną listę zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów 

rolników popierających kandydata. 

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu 14 marca 2011 roku     

do godz. 15 
00 

w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Urzędzie Gminy w Brzeźniu – 

sala konferencyjna. 

Druki w/w dokumentów można będzie otrzymać w Urzędzie Gminy, w biurze Rady Powiatu 

IRWŁ w Sieradzu ul. POW 30 lub pobrać ze strony www.izbarolnicza.lodz.pl 

Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu 

w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnio od 18 marca 20011 roku w biurze nr 1  w godzinach 

urzędowania. 

                                                                                                       Wójt Gminy 

           /-/ Dorota Kubiak 

          


