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mIR.

Zasady wyborów:
1.

Członkami samorządu rolniczego są osoby ftzyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego,

podatku dochodowego

z dziŃów

specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w

nich wkłady gruntowe. prąrsługuje im prawo kandydowania do Rad powiatowych Mazowieckiej Izby

Rolniczej i uczeshriczenia w ich wybieraniu.

2. W

gminie,

w

której powierzchnia uĄćków rolnych nie przetracza

4 łs. ha

(okręg

jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego cńonka, a gdy przekracza 4 tys. ha

(okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków.

W wyborach do

Mazowie

Rolniczei Gmina Lesznowola stanowi ieden dwumandatowv Okreg Wyborczv
Głosowanie odbedzie się w siedzibie Urzedu Gminv w Lesznowoli. ul. GRN 60.
3. W

Nr

149.

kżdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. W

jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, ottzymają najwięksą ilośćważnie
oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, zę swego składu Przewodniczącego Rady
Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

4. RolniĘ ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej

MIR musi wypełnić i złoĘó

następujące dokumenĘ: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz

lisĘ członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymaĆ w
Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej pi!,i}y.mir.pi.

Crytelnie wypełnione dokumenty naleĘ przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08. 05.

2$i5 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwegoOddziału Biura MIR (ul. Żółkiewskiego
17, 05-075

Warszawa) tub złozvć

Wvhorczei w siedzibie Urzędu Gminv ul. GRN 60I pietro pokói nr 106.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w
siedzibie urzędu gminy/miastanajpóźniej

w

14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.fi5.20i5 r. Każdy

rolnik, może sprawdzić cz! zostń w nim ujęty i wnieśó lv tej sprawie zażalenie.
Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnĘ podatku
rolnegoo którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni nrzekraczaiacei 1 ha lub

1

ha przeliczeniowv. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.

