
Wybory do Rad Powiatowych 
Mazowieckiej Izby Rolniczej 

28 lipca 2019 roku 
Zasady wybor6w: 

1. Czlonkami samonqdu rolniczego sq osoby f i c z n e  i prawne bgdqce podatnikami podatku 
rolnego, podatku dochodowego z dzial6w specjalnych produkcji rolnej oraz czlonkowie RSP 
posiadajqcy w nich wklady gruntowe. Przysluguje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych 
Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu. 

2. W gminie, w kt6rej powienchnia ukytk6w rolnych nie pnekracza 4 tys. ha (okrgg 
jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera sig jednego nlonka, a gdy p n e k r a a a  4 tys. 
ha (okrgg dwumandatowy) wybiera sig dw6ch nlonk6w. W okrggu wyborczym stanowiqcym 
obszar miasta na prawach powiatu, wybiera sig tylko - jednego pnedstawiciela. 

3. W kaidym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. 
W jej sklad wejdq rolnicy, kt6rzy w wyborach do tego organu, otrzymajq najwipkszq ilo6f wainie 
oddanych glos6w. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego skladu Pnewodniczqcego Rady 
Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

4. Rolnik, ubiegajqcy sip o mandat czlonka Rady Powiatowej MIR musi wypelnif i zloiyf 
nastppujqce dokumenty: zgloszenie kandydata, okwiadnenie o zgodzie na kandydowanie 
okwiadczenie kandydata o niekaralnokci za pnestgpstwo umyklne pod rygorem odpowiedzialnokci 
z art.233 1 Kodeksu karnego oraz list9 czlonkdw zawierajqcq co najmniej 50 podpis6w 
poparcia. Druki te moZna otnymaf w Oddzialach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobraf 
ze strony internetowej www.mir.pl. Czytelnie wypelnione dokumenty nale2y plzeslaf w 
oiepnekraczalnym terminie do dnia 04.07.2019 roku (decyduje data wplywu) na adres 
wlakciwego Oddzialu Biura MIR (adresy ponikej) lub zloZyf 
w dniu 05.07.2019 r., do godz 15:00 do Okqgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy. 
Spis czlonk6w izby rolniczej uprawnionych do glosowania, zostanie udostppniony do wglqdu 
w siedzibie unpdu gminy/miasta najp6fniej w 17.06.2019 r. Kaidy rolnik, moze sprawdzif czy 
zostal w nim ujpty i wnie6C w tej sprawie zaialenie. 

Szczegdlowe informacje o zasadach wybordw do Mazowieckiej Izby Rolniczej moina uuskaC 
w Oddzialach Biura MIR. 
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