


OBWIESZCZENIE 
KOMISJI OKRĘGOWEJ NR 40 

w Czyżach 

Z DNIA 12 lipca 2019 r. 
 
 
 
 

Na podstawie § 15 Uchwały Nr 1/2019 z dnia 25 lutego 2019r. Krajowej 
Rady Izb Rolniczych w związku z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o 
izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r, Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) podaję do 
wiadomości członków izby rolniczej, listę kandydatów zgłoszonych na 
członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej: 

 

1. Baczyński Piotr 

2. Filimoniuk Piotr 

 

Przewodniczący Komisji Okręgowej 
w Czyżach 





INFORMACJA 
O SKŁADZIE KOMISJI OKRĘGOWEJ 

W CZYŻACH 

UTWORZONEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW 

DO RAD POWIATOWYCH IZBY ROLNICZEJ 
 

 
 
 

Skład Komisji Okręgowej: 
 
1. Przewodniczący     - Jerzy Jakimiuk 

2. Zastępca Przewodniczącego  - Walentyna Plewa 

3. Sekretarz      - Zenaida Gierasimiuk 

4. Członkowie:  - Alina Topolewska-Tomaszuk 

 - Joanna Białowieżec 

  

Siedziba Komisji mieści się w Świetlicy Wiejskiej w 
Czyżach, Czyże 106. 
 Członkowie Komisji pełnić będą dyżury w siedzibie 
komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na 
członków rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej w dniach 
od 18 czerwca do 5 lipca 2019 r. w godz. od 720 do 1520. 
         
 

Przewodniczący Komisji Okręgowej 



OGŁOSZENIE 
 
 

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych 
zarządziła wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień  

28 lipca 2019 r.  
Głosowanie będzie się odbywać w godz. 8.00 – 18.00 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczych znajduje się w Świetlicy 

Wiejskiej w Czyżach, Czyże 106 

Komisja Okręgowa przyjmuje zgłoszenia kandydatów i dokonuje ich 
rejestracji najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 15
 

20 

Zgłoszenie kandydata musi być poparte co najmniej 50 
(pięćdziesięcioma) podpisami osób, które posiadają prawo wyborcze 
w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie. 
Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata 
wyrażające zgodę na kandydowanie lub pisemne upoważnienie do 
dokonania zgłoszenia (jeśli dokonuje go osoba upoważniona przez 
kandydata), oświadczenie kandydata o niekaralności, zgodę kandydata 
oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych oraz w 
przypadku osoby prawnej dokument wystawiony przez władze osoby 
prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby. 
 
 

Zapraszamy osoby uprawnione do głosowania  
tj. podatników podatku rolnego do wzięcia udziału  

w wyborach! 
 
 
WYBORCO - sprawdź czy Twoje nazwisko zostało 
prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do 
głosowania. Spisy wyborców będą udostępnione do wglądu w 
dniach 11.06.2019 r. – 17.06.2019 r. od godz. 720 do 1520 w 
lokalu samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Czyże). 



WYBORCO 
 
 

Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo 

umieszczone w spisie osób uprawnionych do 

głosowania w wyborach do rady Powiatowej Podlaskiej 

Izby Rolniczej w województwie podlaskim. 

 

Spisy wyborców są wyłożone do publicznego 

wglądu w dniach od 11.06.2019 r. do17.06.2019 r. 

2019r. od godz. 720 do godz. 1520

 

 W lokalu Urzędu 

Gminy pokój Nr 16. 

 

 

Zgłoś się osobiście lub zadzwoń pod numer 

telefonu 85 6818999. 
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