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TERMINARZ VyKONANIA POSZCZEGOLNYCH CZYNNOSCI ZWIAZA\rYCH

Z PRZEPROWADZENIEM W\GOR6W DO WAINYCH ZGROMADZEN IZB

ROLNICZYCH

Termin wykonania
czyanoSci

Rodzai czynto5ci

I z

najp6lniej n' dniu 31
srycznia 2015 r.

podante ptzez'ubg rol-reiczq, do rviadomo6ci jei czlonk6rv, tre6ci
uchwalv lirajorve] Rad,v izb llolniczlch w sptawie zxzqdzcria,
rvr,bor6u' do rvaln-r'ch zdomadzeri izb rolniczvch

najp5iniel rv dniu 3
liu'ietnia 2015 r.

n1br5r przez s'alnc zgronra&enie izby rolniczej komisji
rvojerr'6dzkiej przeprowadzaj4cej tryboq' do rzd powiatovl'ch tej
izbv

naip6lniej rv dniu 1 maja
z u  t J  L

sporz4dzenie y>xz.ez" zarz.4d izli' toln.iczej trliazu okrgg6rv
uryborczych i przekazan-ie go komisii s'ojev6dzkiej

najp6:iniej rv dniu 4 mala
2015 r.

porvolanie przez homisjq s,ojerv6dzk4 komisii r:kregourych
przcprou'adzai4q,ch v-r.borr do rad porviatotrych izb1, 1ehig7gl

nzjpoinei u' dniu 6 maja
2015 r .

y'lrzekazznie przez korni^s] g rvo jerv6dzk4 ulkazu olupg6u,
l'\,borczlch homisjom ol:r'qgos'i'm i podanie go do wiadomoSci
czlonk6u' izbl rolniczei

ra)p67nicj rv dniu 8 maja
2015 r.

podzial okrEgu rq,borczego nn obwodt, glosoll'ania przez komisje
okrqeorve

nalp6iniej u' dniu 15 maja
2 0 1 5  t .

- porvolanic przcz lromis.ie okrggorve liomisji obwodorvych
przeprorvadzaj4c!ch rv ob'*.-odzie glosow'ania',v u1'borach do rad
porviatc.xvych izbl' rolriczej,
- przckazanie przez hornisje okrggorve trykazu obrvod<irv
giosorvania rv okrqgu kom:-siom obtvodorq,m i p6da:rie 96 clo
niadcmo5ci czlotk6u' izbv tolmczej

nzjp6inei t' dniu 1 1 maja
2015 r .

zglzszarie kandydatrlrs na czlonk6w rad powiatourch izbv
rolniczej do komisji o\{€go\wch $/ ceiu zarejesfforvania

najp6lniej rv dniu 17 maja
- iL ,  t  )  L .

udostgpnieaie do ir.'gl4du spisu cz.lonktirv izby rolniczcj
uptarvnionvch do udzialu *- glosorvaniu w wyborach do rad

Igyiato$l ci) izby roLiczei
najp6inicj rv ddu 21 maja
2015 t.

podanie do wiadomoici czlonk6rv izby rolniczej lisgv kandrdat6u,
na czlonk6v rad porviatol,ych w poszczeg6hych ol:Egach
rwbotczych

clo godz. 24.00
30 maja 2015 r.

dostarczenic komisii olcggor.-ej lub komisji obu.odorvej spisu
czlonk6v izbv rolniczej upra',vnionych do udzielu x. glosorraniu rv
u,t"bor?ch do rad powiniorwch rzby tolniczej

do godz. 24.0{.)
30 nmla 2015 r.

ptzel<aztnie ptzez komisje okrggorve karr do glosou,"ada komis;our
o r)\\,ou o \'v1_1Tl

godz. 8.00-1 8.00
3 i maia 201 5 r.

glosorvarie

naip6'2n:ej l' dniu 21
czcrwca 2015 L

z*-otzttie ptz,ez zarz4d bly roJniczej pient'szvch posicdzcrl iad
powiatotl ch tei izbi.'

naipotdej lr,' dniu 12 lipca
201 5 r.

zrr,olanic ptz"ez" zatz4d izby tolniczej pienusz"g-, p>siediinla ,rowr:
n _tbtarrego rva"ln ego zglomadzen ia


