Projekt statutu
Towarzystwa Rolniczego Powiatowego na powiat lubawski
Nazwa, siedziba i teren działalności
Towarzystwa.
§ 1. Towarzystwo nosi nazwę Sowarzystwo Rolnicze po
wiatu lubawskiego w Nowemmieście. Terenem działalności
jest powiat lubawski. Siedzibą Towarzystwa jest Nowemiasto.

Charakter prawny.
§ 2. Towarzystwo Rolnicze Powiatowe jest osobą prawną
i zarejestrowaną w myśl przepisów Rozp. Prez. Rzplitej z dnia
27 października 1932 r. (Dz. U. Nr. 94 poz. 808), jako taka
posiada wszystkie z tego tytułu płynące prawa, w szcze
gólności może posiadać, nabywać, sprzedawać i obciążać
majątek ruchomy i nieruchomy, stawać przed sądem w cha
rakterze powoda i pozwanego i wogóle dokonywać wszel
kich czynności prawnych.
§ 3. Towarzystwa Rolnicze Powiatowe (zarejestrowane
w myśl przepisów, ujętych w § 1.) łączą się w Pomorskie
Towarzystwo Rolnicze jako Centralę Wojewódzką z siedzibą
w Toruniu.

Istota i cele.
§ 4. Towarzystwo Rolnicze Powiatowe przyjmuje jako
podstawę swego działania następującą deklarację:
a) celem każdego zrzeszonego rolnika jest przykładna
praca w dziedzinie rolnictwa, krzewienie wśród społe
czeństwa zamiłowania do pracy na roli i należytego
dla niej poszanowania, gdyż stanowi ona podstawy
do wielkości i potęgi Narodu i Państwa Polskiego ;
b) praca Tow. przeciwstawia się dążeniom, które ponad
interesy Narodu i Państwa jako całości wynosić pra
gną interesy osobiste i partyjne;
c) w Towarz. panuje duch demokratyzmu, solidarności
i równości. Różnica majątku, stanowiska, tytuł lub
urodzenie nie dają powodu do wynoszenia się ponad
innych.
Do zrealizowania zasad powyższych ^Towarz. dążyć
będzie przez :
a) przedstawicielstwo i obronę wszystkich interesów rol
niczych zrzeszonych;
b) występowanie do władz rządowych i samorządowych
z wnioskami o potrzebach rolnictwa powiatu lub.
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c) orjentowanie miarodajnych władz o właściwem poło
żeniu rolnictwa oraz opinjowanie zarządzeń, dotycz, roln.
d) pośrednictwo w załatwieniu spraw między odnośnemi
władzami, a zainteresowanymi rolnikami.
e) podejmowanie — w ramach obowiązującego ustawo
dawstwa — samodzielnych kroków w celu wszechstron
nego popierania rolnictwa;
■
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f) szerzenie oświaty rolniczej i udzielaniejporad fachowych
g) wyrobienie poczucia solidarności zawodowej w drodze
przestrzegania niniejszego statutu, regulaminów, uchwał
większości i wszystkich nałożonych obowiązków, któ
rym członkowie dobrowolnie się poddali.

Członkowie Towarzystwa, ich prawa
i obowiązki.
§ 5. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych,
honorowych, nadzwyczajnych i wspierających."

Przepisy ogólne.
§ 6. Członkiem Tow. może być osoba pełnoletnia, aaro’
dowości polskiej, pracująca w zawodzie rolniczym, zamiesz
kała na obszarze pow. lubawskiego oraz osoba fizyczna lub
prawna, której działalność zazębia się w interesy rolnicze
i jest dla rolnictwa pożyteczna.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Kółka Rol
niczego. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo na
leżeć do wszystkich komisyj i podkomisyj, powołanych przez
Towarzystwo Rolnicze Powiatowe i korzystać z czynnych
przy Towarzystwie Rolniczem Powiatowem instytucyj, na
zasadzie obowiązujących regulaminów i przepisów.

Członkowie zwyczajni.
§ 7. Członkiem zwyczajnym Tow. może zostać rolnik pow.
lubawskiego, ponadto winien być właścicielem, dzierżawcą,
użytkownikiem, urzędnikiem gosp., względnie pracującym
w dziedzinie, bezpośrednio z rolnictwem związanej (n. p.
nauczyciel szkoły roln.).
Członek zwyczajny zostaje przyjęty na mocy ustnego
wyrażenia swej woli wstąpienia do Tow. po zapoznaniu
się ze statutem i podaniu dwóch wprowadzających przez
zatwierdzenie zarządu właściwego Kółka Rolniczego.

Członkowie zwyczajni mają pełnię praw i obowiązków,
wynikających z całokształtu życia organizacyjnego, niniej
szego statutu i obowiązujących regulaminów.

Prawa i obowiązki.
§ 8. Zrzeszony nie może być równocześnie członkiem
innej organizacji rolniczej o identycznym charakterze.
Członek ma prawo do korzystania :
a) z wyników akcji zrzeszenia, wypływających z wyko
nywania przez zrzeszenie § 4
b) z wszelkich urządzeń, instytucyj organizacyjnych
c) z biernego i czynnego prawa wyborczego
d) z głosu decydującego i składania wniosków.
Członek ma obowiązek:
a) brać udział w zebraniach, obradach i wszelkich akcjach
zrzeszenia (ankiety)
b) przestrzegać przepisów statutu, regulaminów i spełnić
wynikające z nich obowiązki
c) jednać członków zrzeszeniu
d) płacić regularnie składki członkowskie.

Wystąpienie i wykluczenie.
§ 9. Członek Kółka, pragnąc wystąpić, wnosi do Zarządu
Kółka pisemne podanie o zwolnienie, Kółko Roln. jako
oddział do Zarządu Pow.
*
Zwolnienie przez Zarząd Kółka członka, względnie Za
rząd pow. Kółka, jako oddziału następuje dopiero po w y
pełnieniu wszystkich zaległych niniejszym statutem i regu
laminami przewidzianych obowiązków i składek.
Stowarzyszony może być skreślony z listy członków
i wydalony na wniosek Zarządu Kółka przez Zarząd pow.,
jeżeli chodzi o członka Kółka, na wniosek Zarządu Pow.
przez Radę Pow., jeżeli chodzi o Kółko, jako oddział, uchwałą
powziętą absolutną większością. Za postępowanienie, zgodne
ze statutem i regulaminami z interesem rolnictwa, uwłacza
jące godności stanu rolniczego, wydalonemu przez Zarząd
Pow. na wniosek Zarządu Kółka członkowi przysługuje
prawo odwołania się do Rady Pow., wydalonemu przez Radę
Kółka przysługuje odwołanie się do Rady Woj.
O wystąpieniu członka w Kółku należy bezzwłocznie
zawiadomić Zarząd Pow.

O członkach honorowych.
§ 10. Członkami honorowymi Towarzystwa mogą zostać
członkowie Tow., którzy położyli szczególne zasługi dla rol
nictwa; nadaje im tyt. Walne Zgrom. Tw-a Roln. Pow., na
wniosek Zarządu.

O członkach nadzwyczajnych.
§ 11. Członkami nadzwyczajnymi mogą zostać osoby
fizyczne lub prawne, których działalność jest pożyteczna dla
rolnictwa lub też dla Towarzystwa. W szczególności człon
kami nadzwyczajnymi mogą zostać zarejestrowane spółdziel
nie rolnicze, przedsiębiorstwa gospodarcze, działające dla
dobra rolnictwa oraz pokrewne organizacje rolnicze. Wszystkie
te osoby względnie instytucje winny obejmować swą dzia
łalnością teren Towarzystwa Rolniczego Powiatowego. Człon
ków nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd T-wa Roln. Pow. na
wniosek pisemny danego kandydata.
Członkowie nadzwyczajni mają te same prawa i obo
wiązki, jak członkowie zwyczajni, stosownie do odpowiednich
regulaminów i swego ustroju prawnego.
Członkowie nadzwyczajni Towarzystwa mają oprócz tego
prawo :
a) umieścić przy firmie swojej wzmiankę o przynależności
swej do Towarzystwa;
b) korzystać ze współpracy organów Towarzystwa ;
c) płacić regularnie składkę.
Z drugiej strony mają oni obowiązek;
a) przyznać Towarzystwu przedstawicielstwo w swej Ra
dzie Nadzorczej;
b) Spółdzielnie mają prócz tego obowiązek należeć do
Związku Rewizyjnego.
Członek nadzwyczajny traci swe prawa :
a) z chwilą śmierci członka względnie rozwiązania danej
instyiucjr lub też z chwilą upadłości majątkowej
członka;
b) przez dobrowolne wystąpienie ;
c) wskutek wykluczenia.
Wystąpić może członek nadzwyczajny tylko na mocy
pisemnego oświadczenia, skierowanego do Zarządu w termi
nie 4-miesięeznym. Jeżeli członek nadzwyczajny nie wniesie
w ciągu roku należnej składki członkowskiej, wówczas Za
rząd może go wykreślić z liczby członków.
Wykluczenia członka nadzwyczajnego dokonać może Za
rząd. Odwołanie się możliwe jest jedynie do Rady T-wa
Roln. Pow. Postępowanie dalsze przy wystąpieniu i wyklu
czeniu członków nadzwyczajnych opiera się na tych samych

przepisach niniejszego
członków zwyczajnych.

statutu,
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O członkach wspierających.
§ 12, Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fi
zyczne lub prawne, których działalność jest pożyteczna dla
rolnictwa lub towarzystwa.
Członków wspierających przyjmuje Zarząd na wniosek
pisemny danego kandydata. Członek wspierający ma prawo
korzystać ze współpracy organów Towarzystwa, na mocy
specjalnej z Towarzystwem zawartej umowy, bez prawa głosu.
Postępowanie przy występowaniu i wykluczaniu człon
ków wspierających oraz inne sprawy, nieregulowane niniej
szym statutem, określa regulamin.

Majątek Towarzystwa.
§ 13. Majątek Towarzystwa tworzy s ię :
a) ze składek członkowskich,
b) z opłat za korzystanie z urządzeń i działalności To
warzystwa,
c) z zapisów i subwencyj,
d) z ruchomości i nieruchomości Towarzystwa.
Zarządzenie majątkiem i budżetowanie określa osobny
regulamin, ustalony przez Zarząd Główny po uzgodnieniu
z Zarządem Powiatowym.
Rokiem obrachunkowym jest okres od 1 kwietnia do 31
marca każdego roku.
§ 14. Składka członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
jest roczna.
Wysokość składki podstawowej członków zwyczajnych
ustanawia, na wniosek Zarządu Głównego,
Zarząd Główny
PTR., w pewnych szczególnych wypadkach może obniżyć
składki na wniosek Zarządu Towarzystwa Rolniczego Po
wiatowego.
Wysokość wpisowego członków zwyczajnych oraz skład
kę członków nadzwyczajnych ustanawia Rada na wniosek
Zarządu T-wTa Roln. Pow.
Członkowie honorowi są od wszelkich opłat wolni.
§ 15. Składki członków zwyczajnych,“gospodarujących sa
modzielnie na obszarze niżej 50 ha, ściąga skarbnik Kółka
Rolniczego jako oddziału T-wa Roln. Pow.
Składki człon
ków, gospodarujących na obszarze 50 ha lub więcej, wrnosi
się bezpośrednio do Zarządu T-wa Roln. Pow., które przed
stawia kwit skarbnikowi Kółka Rolniczego.
Składki winny
być zapłacone najpóźniej do 1 października, po tym termi
nie Zarząd T-wa Roln. Pow. względnie Zarząd Kółka Roln.
jako oddział mają prawo ściągnąć składki za mandatem
pocztowym na koszt danego członka.
Na dobro danego Kółka, dla pokrycia jego wewnętrznych
potrzeb, przeznacza się 20 proc. wszystkich składek, uiszczo
nych z obwodu Kółka Rolniczego.
Z pozostałych 80 proc.
50 proc. zatrzymuje Zarząd T-wa Roln. Pow7. na swoje cele
budżetowe, a 30 proc. przekazuje do Zarządu Główmego
PTR. najpóźniej do 1 listopada.
Sprawę składek członków7 zwyczajnych, jak i nadzwycz.
bliżej określają regulaminy względnie osobne umowy.
Poza obowiązkiem uiszczenia należącej składki od Tow7.
Roln. Pow7. — Pomorskiemu Towarzystwu Rolniczemu, Tow7.
Roln. Pow. nie przejmuje żadnych odpowiedzialności za zo
bowiązania Pom. Tow. Roln.

Ustrój Towarzystwa.
§ 16. Towarzystwo Rolnicze Powiatowe wykonuje swoje
zadania przez :
a) Kółka Rolnicze, jako swoje oddziały;
b) Zarząd Towarzystwa Roln. P o w .;
c) Radę Towarzystwa Roln. Pow.;
d) Zjazd Tow. Roln. Pow.

Kółka Rolnicze.
§ 17. Tow7arzystwo Rolnicze Powiatowe ma prawo zakła
dania oddziałów na terenie swej działalności w formie i pod
nazwą Kółek Rolniczych.
Towarzystwa Rolnicze nie odpowiada za zobowiązania,
zaciągnięte wobec osób trzecich przez Zarząd Kółka Rolni
czego, jak również przez poszczególnych członków.
Zasady organizacji Kółek Rolniczych są następujące :
Kółko Rolnicze tworzą wszyscy zwyczajni członkowie
Towarzystwa, mieszkający w obw7odzie Kółka.
Granice obw7odu Kółka Rolniczego określa Zarząd Towarzystwa Rolni
czego Powiatowego, na podstawie życzeń zainteresowanych
Kółek.
Wewmętrznemi władzami Kółka Rolniczego są Walne
Zebrania i Zarząd.
Kółko Rolnicze opiera się na wiasnym budżecie.
Majątek Kółka Rolniczego tw orzą:
a) 15 proc. składek zasadniczych swych członków,
b) składki dodatkowe,
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c) opłaty za korzystanie z urządzeń i działalności Kółka
d) zapisy i subwencje,
e) ruchomości i nieruchomości Kółka Roln.
Towarzystwo Rolnicze Powiatowe nie odpowiada za zo
bowiązania, zaciągnięte wobec osób trzecich przez Zarząd
Kółka Rolniczego, jak również przez poszczególnych człon
ków Kółka.

Walne zebr. Kółka Rolniczego.
§ 18. Walne zebranie zwołuje prezes raz w miesiącu.
Zebr. styczniowe jest również zebr. wyborczem.
Na zebr. Kółku przewodu, prezes lub jego zastępca, na
zebr. wyborczem wybr. jednomyślną uchwałą członek Kółka.
Uchwały zapadają zwykłą większością.
Z zebrań spisuje się protokóły. Duplikat protokółu zebr.
wyborczego wysyła się do zarządu pow.
Wal. zebr. wyborcze Kółka: a) wybiera ze swego grona
zarząd i komisję rewizyjną, b) udziela na wniosek kom. rew.
ustępującemu zarządowi pokwitowania, c) wybiera delegatów
do Rady Tow. Roln. Pow., przyczem jeden delegat przypada
na rozpoczętą liczbę 20 człon. Każde Kółko ma jednak naj
mniej jednego delegata.
Wszystkie uchwały Walnego Zebranie zapadają zwykłą
większością głosów, wyjątek stanowi uchwała, dotycząca roz
wiązania Kółka, która zapaść winna większością 2|3 głosów
obecnych na Walnem Zebraniu, w tym celu zwołanem.
Uchwały Walnego Zebrania Kółka Roln. winny być podane
do wiadomości Zarządowi Tow. Rolniczego Pow.> wr terminie
2-tygodniowym.
*

Zarząd i Kom. Rew. Kółka.
§ 19. Zarząd składa się z prezesa, wybieranego oddziel
nie i 4 członków oraz 2 zastępców, wybieranych kolegjalnie
na przeciąg jednego roku. Kom. rewT. składa się z 3 członk.
i 2 zast. (wybieranych kolegjalnie).
Zarząd wykonuje czynności kierownicze zgodnie o niniejsz.
statutem, prowadzi rejestr członków, który wT styczniu prze
syła do Zarządu pow. i donosi o każdorazowych zmianach,
prowTadzi książkę protokółów7 i składek członków7.
K >m. rewizyjna dokonuje rewizji conajmniej raz do roku.
Przed waln. zebr. wybór, przedkłada sprawozdania zebraniu
i stawia wniosek o pokwitowanie.

Zarząd Towarzystwa Rolniczego
Powiatowego.
§ 20. Zarząd w7ybrany zostaje przez Radę Towarzystwa
Rolniczego Powiatowego z pośród członków7 Rady na 3 lata.
Zarząd składa się z prezesa, do dwóch zastępców prezesa,
do 7 członków7 z wyboru i do 3 członków z kooptacji, ?podług uznania zarządu. Przewodniczący Komisyj mają prawo
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Powiatowego z gło
sem doradczym.
W pierwszych 2 latach ustępuje co rok na mocy losow7ania, a później na mocy starszeństwa 2 członków.
Ustę
pujący członkowie mogą być wybrani ponownie.
Jedynie
prezes pozostaje na swem stanowisku 3 lata.
Do Zarządu należy:
m
a) reprezentacja Towarzystwra na zew nątrz :
b) zarządzanie majątkiem Towrarzystwa:
c) przyjmowanie
członków
nadzwyczajnych i wspiejących :
d) kooptowanie członków Zarządu:
e) ustanawianie budżetu oraz sprawozdania rachunko
wego T-wa Roln. Pow. i przedkładanie ich do za
twierdzenia Waln. Zgromadzenia Powiat.
f) przeprowadzenie lustracji Kółek Rolniczych;
g) przedstawianie potrzeb swojego okręgu oraz zastępo
wanie i obronę interesów członków wobec władz i instytu cyj;
h) utrzymanie ścisłej współpracy i łączności z zarządem
Głównym P. T. R. przez przesyłanie protokołów z po
siedzeń Zarządu i Rady Towarzystwa Rolniczego Po
wiatowego :
i) rozpatrywanie wrniosków W. Zgr. T-wa Roln. Pow7. :
j) wykonywanie uchwał Rady i Komisji Rewizyjnej T-wa
Roln. Pow.
k) Zakładanie Kom. działów gospodarstwa wiejskiego.
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby na zaproszenie pre
zesa lub upoważnionego przez niego zastępcę, jednakże
zebr. Zarządu musi się odbywać co dwa miesiące. Zebranie
Zarządu jest prawomocne przy obecności conajmniej 3 człon
ków.
Ucłrwały zapadają zwykłą większością z wyjątkiem
wypadków, przewidzianych przepisami niniejszego statutu.
W razie równości rozstrzyga głos przewTodn.
W razie zdekompletowania przez ustąpienie połowy człon
ków Zarządu w7 czasie trwania kadencji Zarząd ma praw7o

kooptacji jednomyślną uchwrałą z pośród zwyczajnych człon
ków Towarzystwa.
Czynność członków Zarządu jest honorowa, przysługiwać
im może jednak zwrot kosztów7 podróży i djety podług norm,
uchwalonych przez Zarząd Towarzystwa Rolniczego Powiato
wego z prawem głosu.

Rada Towarzystwa Rolniczego Powiatowego.
§
a)
b)
e)

21. Radę Towrarzystw7a Rolniczego Powiatowego tw orzą:
członkowie Zarządu Towarzystwa Roln. Powiatowego ;
prezesi wszystkich Kółek Rolniczych.)
delegaci, wybrani przez Walne Zebranie Kółek Rolni
czych w myśl § 17;
d) przewodniczący
Komisyj,
istniejących przy T-wie
Roln. Pow.
e) 2 delegatów Wydziału Powiatowego, którzy winni
być członkami Sejmiku i P. T. R. na okres trwania ich
kadencji;
f) delegaci członków nadzwyczajnych.
Zadaniem Rady jest:
a) wybór prezesa i członków Zarządu T-wa Roln. Pow7.
przez tajne głosowanie i indywidualnie;
b) zatwierdzenie sprawozdań zarządu i udzielenie absolutorjum;
c) rozpatrywanie wniosków waln. zebr.;
d) wykluczenie Kółek jako oddziałów w myśl § 10;
e) rozpatrywanie odwołań członków, wydal, przez Zarząd
Pow. w myśl § 9 i 10;
f) rozpatrywanie budżetu i ustalenie składek;
gl współdziałanie z zarządem i udzielenie czynnej pomocy
nad scalizacją celów statutowych.
h) stawianie do rady w7oj. wniosków o zmianie statutu.
Prezes Powiatowy Towarzystwa wchodzi z urzędu w
skład Rady Wojewódzkiej P.T.R.
Radę zwołuje prezes PowTiatow7y, przynajmniej 4 razy
do roku podług swego uznania lub na wniosek Zarządu
oraz na wniosek 10 członków Rady. Zebranie Rady winno
być zw7ołane każdego czasu, nie później jak 4 tygodnie po
w7płynięciu wniosku. Prezes Powiatowy jest przewodniczą
cym Rady.
Prezes Powiatowy wnosi ustalony przez zarząd pow.
porządek dzienny.
Wszelkie wnioski, mające być przedmiotem uchwał Rady,
winny być wręczone Zarządowi na piśmie, przynajmniej na
3 dni przed terminem zebrania Rady z podpisami przynaj
mniej 5 uprawnionych do głosowania. Uchwały Rady za
pisuje się w7 księdze protokólarnej Rady. Protokóły podpi
suje prezes i sekretarz zebrania. Dokładne przepisy prowa
dzenia obrad posiedzenia Rady podaje osobny regulamin.
Sposób wyboru delegatów, członków nadzwyczajnych
do Rady określają odnośne regulaminy, zatwierdzone przez
Radę Wojewódzką PTR.
Radę Towarzystwa Rolniczego
Powiatowego zw7ołuje
Zarząd przez ogłoszenie w organie urzędowym Tow7arzystw7a
przynajmniej na 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia
Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności conajmniej 10 członków. W razie równej ilo
ści głosów wniosek upada.
Rada Towarzystwa Rolniczego Powiatowego jest uprawniona do postawienia wniosku o Zmianę statutu. Wniosek
ten jednakże winien być uprzednio przedstawiony Zarządowi
Głównemu PTR., który przedstawia takowy Radzie W oje
wódzkiej PTR. do ostatecznej decyzji. Uchwralona przez
Radę Wojewódzką PTR. zmiana statutu musi być przez Za
rząd Towarzystwa zarejestrowaną.
Rada Powiatowa jest uprawniona do pow7oływ7ania, we
dług swego uznania, komisyj i podkomisyj, jak np. dla spraw
osadniczych, podatkowych, świadczeń socjalnych itd.
Członkowie Rady pełnią obowiązki honorowo.

Zjazd Towarzystwa Roln. Powiatowego.
§ 22. Zjazd Towarzystwa Rolniczego Powiatowego tworzą
wszyscy członkowie Towarzystwa. Do zadań W. Zgr. należy:
a) wybór członków Komisji Rewizyjnej T-wa Roi. Pow.,
składającej się z 3 członków i 2 zastępców z pośród
członków zwyczajnych Towarzystwa.
b) budżetowanie i uchwal, dod. składek;
c) wybór 4 deleg. do R. Wojew.;
d) nadawanie godności członkom honorowym Towarzyf stwa;
e) stawianie wniosków do dalszego rozpatrzenia przez
Radę T-ow Pow. względnie Zarząd Tow7arzystw7a.
Walne Zgromadzenie ma na celu:
a) informowanie członków o ogólnem położeniu rolnictw7a,
o w7ykonanych pracach przez Towarzystwo i o za
mierzeniach Towarzystwa na przyszłość;

b) ogólne uświadamianie członków przez wygłaszanie
referatów z poszczególnych dziedzin życia gospodar
czego ;
c) zamanifestowanie stanowiska rolnictwa w aktualnych
sprawach życia gospodarczego.
Zjazd zwołuje Zarząd, podług swego uznania i zachodzą
cych potrzeb oraz na wezwanie 8 Zarządów Kółek Roi. przy
najmniej raz do roku. Przewodniczącym zjazdu jest Prezes
Powiatowy. Ogłoszenie o zwołaniu zjazdu winno nastąpić,
przynajmniej 3 tygodnie przed terminem w organie urzędo
wym. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W
razie równości głosów wniosek upada.

Komisja Rewizyjna.
§ 23 Zjazd Towarzystwa Rolniczego Powiatowego wybie
ra z pośród swych członków Komisję Rewizyjną, składającą
się z 3 członków i 2 zastępców. Komisja Rewizyjna konsty
tuuje się przez wybór przewodniczączego z pośród siebie.
Członkowie Kom. Rew. nie mogą być równocześnie człon
kami zarządu lub urzędnikami.
Komisja Rewizyjna może każdej chwili w składzie conajmniej dwóch członków badać działalność i gospodarkę
zarządu musi, to uczynić raz do roku i zdać Radzie Pow. pi
semne sprawozdanie.

Sąd Polubowny.
§ 24 Spory członków Towarzystwa między sobą lub
władzami Towarzystwa, o ile nie dotyczą spraw, przekaza
nych niniejszym statutem innym organom Towarzystwa
winny być rozstrzygane, o ile możności w drodze polubownej.
O ile spór zachodzi między członkami Kółka, prze
wodniczący Zarządu Kółka obowiązany jest podjąć po
średnictwo między stronami i usiłować skłonić strony do
oddania sprawy sądowi polubownemu. Sąd polubowny two

Doroczne walne zgromadzenie
Pom. Tow. Rolniczego w Toruniu.
W środę, dnia 7 czerwca br., w sali „Wenecja”
ul. Grudziądzka 3-5 odbędzie się doroczne walne
zgromadzenie Pom. Tow. Rolniczego w Toruniu.
Obrady
rozpoczynają się po nabożeństwie
0 godz. 10 rano. Na porządku dziennym wybory
1 zmiana statutu. Według statutu PTR. udział w
zgromadzeniu z prawem głosu biorą: członkowie
zarządu głównego PTR., zarządów powiatowych
PTR., prezesi Kółek Rolniczych i delegaci Kółek
Rolniczych, członkowie komisyj wydziałowych
i delegaci członków nadzwyczajnych.
Uczestnikom walnego zgromadzenia przysłu
guje zniżka kolejowa w wysokości 50 proc ceny
biletu powrotnego. Zaświadczenia na ulgowe prze
jazdy koleją wydawać się będzie przy wejściu na
salę obrad walnego zgromadzenia w Toruniu w
„Wenecji” .

Opłaty na rzecz Izby Rolniczej
w Toruniu za rok 1933-34.
Pomorska Izba Rolnicza oznajmia niniejszem,
że pan Minister Rolnictwa i Reform Rolnych za
twierdził pobranie w roku 1933-34 na okres od 1.
V. 1933 r. do 31. III. 1934 r. opłaty w wysokości
3,21 proc. od czystego dochodu katastralnego przy
uwzględnieniu 1 zł. — 0,47 mk. niem.
Opłatę oblicza się w ten sposób, że cyfrę, wy
rażającą w talarach czysty dochód katastralny
danego majątku, mnoży się przez 0,210. Otrzyma
ny iloczyn tych dwóch liczb wyraża opłatę w zł.
Opłatę należy uiścić w dwóch równych ra
tach i to : za pierwsze półrocze do 1-go czerwca
33 r., a za drugie półrocze do 1-go września 33 r.
W wypadkach nieuiszczenia opłat w ciągu 14

rzy się w ten sposób, Ż9 obie strony mianują po 2 arbitrów,
którzy wspólnie dobierają superarbitra.
O ile spór zachodzi między członkami a władzami To
warzystwa lub też między członkami nadzwyczajnymi lub
między członkiem zwyczajnym a nadzwyczajnym, wreszcie
0 ile spór toczy się między członkami Kółka, a sprawa jest
większej wagi, wówczas
obowiązek podjęcia starań po
jednawczych spoczywa na prezesie T-wa Roln. Pow., który
winien usiłować skłonić strony do oddania sprawy sądowi
polubownemu, powołanemu w sposób podany poniżej.

Rozwiązanie Towarzyst. i przepisy końcowe.
§ 25. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić jedynie
wtedy, gdy odnośny wniosek został ogłoszony jako przed
miot obrad Rady Towarzystwa Rolniczego Powiatowego,
przynajmniej na 4 tygodnie przed terminem zebrania Rady
oraz gdy został uchwalony większością 3|4 obecnych na
2 poprzednich posiedzeniach Rady, między któremi upłynął
czas 4 tygodni. Wniosek odnośny musi być podpisany przy
najmniej przez 2|3 wszystkich członków Rady. W razie roz
wiązania Towarzystwa następuje likwidacja przez likwida
torów, wybranych przez Radę.
O ileby Rada likwidatorów
nie wybrała, likwidację przeprowadza będący wówczas w
urzędowaniu Zarząd Główny P.T.R.
Majątek Towarzystwa przechodzi w razie rozwiązania na
Pomorskie Towarzystwo Rolnicze.
Do ważności odnośnej
uchwały wystarczy zwykła większość.
W razie rozwiązania Tow. przez władze państwowe za
wiązuje się Tow. na nowo po usunięciu przyczyn, dla któ
rych rozwiązanie nastąpiło.
§ 26 Członkowie
dotychczasowego Zarządu Powiato
wego PTR. zachowują swe funkcje do czasn ukonstytuowa
nia się Zarządu na podstawie przepisów niniejszego Statutu
1 wchodzą w skład Rady PTR. po jej ukonstytuowaniu.
§ 27. Zmiany organizacyjne, wynikłe z uchwalenia niniejszgo statutu, wprowadzi w życie Zarząd Pow. w r. 1933.

dni po ustalonych wyżej terminach należy pobie
rać tytułem kary za zwłokę 1 proc. w stosunku
miesięcznym, licząc każdy rozpoczęty miesiąc za
cały. Kwoty z kar wliczać należy do przypada
jących opłat.
Przykład
a) Czysty dochód katastralny danego majątku
wynosi 126,— tal. (ułamki talarów poniżej) 0,50
odrzuca się, powyżej 0,50 zaokrągla się w zwyż
do jednostki (opłata) 3,21 proc. od czystego do
chodu katastralnego (wynosi 126 x 0,21 = 26,46),
b) Należy przeto uiścić pierwszą ratę w kwocie
zł 13.23 do dnia 1 czerwca 33 r. a druga w rów
nej wysokości do dnia 1 września 33 r.
c) W razie uiszczenia opłaty po ustalonym
terminięi, naprzykład 15 czerwca, należy wtedy do
przypadającej sumy doliczyć 1 proc. tytułem kary
za zwłokę, t. j. za jeden miesiąc.
Przekazywanie podatków na rzecz Izby na
leży uskutecznić wyłącznie przez PKO. nr. 202690
na rachunek Izby, a nie, jak w latach ubiegłych,
do Kasy Skarbowej lub do Powiatowej Komunal
nej Kasy Oszczędności.

Obowiązkiem każdego rolnika jest nale
żeć do swego Kółka Rolniczego.
ZE ZEBRAŃ KÓŁEK ROLNICZYCH.
Sampława.
Miesięczne
zebranie tut. Kółka Roln.
odbyło się 30 kwietnia rb. Referat pt. „Cykorja jako roślina
zdrowotna dla zwierząt i jej uprawa” wygłosił p. dyr.
Pieszczoch. Następnie omawiano sprawę uprawy ziemnia
ków, w której zabierali głos liczni członkowie, poczem zebra
nie zakończono.
Sekr.
Kazanice. Dn. 30. V. rb. odbyło się zebranie miejsc.
Kółka Roln. Sekretarz odczytał odezwę o wapnowaniu łąk.
Również odczytany został referat p. Drążkowskiego z „Rol
nika“ na temat ubezpieczenia ogniowego. Po omówieniu
spraw lokalnych posiedzenie zakończono.
Sekr,

