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W niedzielę 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 

Przypomnijmy, że członkowie walnego zgromadzenia danej izby są wybierani spośród członków izby w 

wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym. W I etapie wyborów (tj. 

31.05.2015 r.) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków rady 

powiatowej izby. W II etapie wyborów (miesiąc czerwiec) na swym pierwszym posiedzeniu każda rada 

powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne 

zgromadzenie. W ten sposób z 31 Rad Powiatowych zostaje wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które wybierze spośród swego grona Zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje 

problemowe. 

W wyborach do izb rolniczych uprawnionymi są wszystkie osoby fizyczne i prawne będące 

podatnikami podatku rolnego, posiadające min. 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy użytków rolnych, a także 

podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych 

spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. 

W okręgu wyborczym nr 2 obejmującym obszar gminy Budzyń zarejestrowanych zostało 3 

kandydatów: 

                      Koczorowski Eugeniusz zam. Budzyń 

                      Oko Marek zam. Ostrówki 

                      Paweł Szafranek zam. Prosna 
 

Lokal wyborczy w Państwa gminie znajduje się w Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich, ul. Rogozińska 52, 64-840 Budzyń             

                                    czynny jest w godz. 8:00-18:00. 
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie w miarę posiadanych możliwości i w sposób zwyczajowo 

przyjęty idei wyborów do izb rolniczych poprzez nagłośnienie w miejscowej prasie, biuletynie 

informacyjnym Urzędu Gminy, przez sołtysów oraz na Państwa stronie internetowej terminu wyborów, 

miejsca głosowania oraz informacji o zarejestrowanych kandydatach. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasową pomoc udzieloną przy organizacji wyborów do izb 

rolniczych. Z naszej strony deklarujemy, że wybrani przedstawiciele samorządu rolniczego aktywnie 

włączą się we współpracę z samorządem terytorialnym w celu rozwiązywania problemów wsi i 

wielkopolskiego rolnictwa. W związku z tym zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zapraszania 

wybranych delegatów WIR na sesje rady gminy. 
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