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MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA

Wybory do Rad Powiatowych
Mazowieckiej Izby Rolniczej

28 lipca 2019 roku
Zasady wyborow:

Czionkami samorzadu rolniczego sq osoby fizyczne i prawne b?d^ce podatnikami podatku
rolnego, podatku dochodowego z dzialow specjalnych produkcji rolnej oraz czlonkowie RSP
posiadajacy w nich wklady gruntowe. Przysluguje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych
Mazowieckiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
W gniinic, w ktorej powicrzchnia uzytkow rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okr?g
jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera si? jednego czlonka, a gdy przekracza 4 tys.
ha (okr?g dwumandatowy) wybiera si? dwoch czlonkow. W okr?gu wyborczym stanowiacym
obszar miasta na prawach powiatu, wybiera si? tylko -jednego przedstawiciela.
W kazdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
W jej sklad wejdq rolnicy, ktorzy w wyborach do tego organu, otrzymajq najwi?kszj} ilosc waznie
oddanych glosow. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego skladu Przewodniczacego Rady
Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Rolnik, ubiegajacy si? o mandat czlonka Rady Powiatowej MIR musi wypelnic i ziozyc
nast?pujace dokumenty: zgloszenie kandydata, oswiadczenie o zgodzie na kandydowanie
oswiadczenie kandydata o niekaralnosci za przest?pstwo umyslne pod rygorem odpowiedzialnosci
z art.233 § 1 Kodeksu karnego oraz list? czlonkow zawierajacsj co najmniej 50 podpisow
poparcia. Druki te mozna otrzymac w Oddzialach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrac
ze strony internctowej www.mir.pl. Czytelnie wypelnione dokumenty nalezy przeslac w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2019 roku (decyduje data wph/wu) na adres
wlasciwego Oddzialu Biura MIR (adresy ponizej) lub ziozyc
w dniu 05.07.2019 r., do godz. 15:00 do Okr?gowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
Spis czlonkow izby rolniczej uprawnionych do glosowania, zostanie udost?pniony do wgladu
w siedzibie urz?du gminy/miasta najpozniej w 17.06.2019 r. Kazdy rolnik, moze sprawdzic czy
zostal w nim uj?ty i wniesc w tej sprawie zazalenic.

Szczegolowe informacje o zasadach wyborow do Mazowieckiej Izby Rolniczej mozna uzyskac
w Oddzialach Biura MIR.

Oddzial Adres Telefon/e-mail Obslugiwane gminy z powiatow

CIECHANOW
ul. 17 Stycznia 7a
06-400 Ciechanovv

tel. 23 672 86 02

fax 23 672 44 57

cieciechano\v(S)mir.pl

ciechanowski, inlaw ski. plonski, puttuski,
zurominski

OSTROL^KA
Ul. Goworowska 8a

07-400 Ostrol(?ka

tel. 29 764 65 13

fax. 29 764 65 12

ostroleka(2)mir.pl

ostrol?cki, makowski, ostrowski, przasnyski,
wyszkowski

PLOCK
ul. Padlewskiego 4
09-402 Plock

tel./fax 24 366 33 11

plock(S)mir.pl gostyniiiski, ptocki, sierpecki

RADOM
ul. Mokra2

26-600 Radom

tel. 48 363 63 62

fax. 48 363 63 72

radom(S)mir.pl

bialobrzeski, grojecki, kozienicki, Iipski,
przysuski, radomski, szydlowiecki, zwoleriski

SIEDLCE
ul. Gen. J. Bema 19

08-110Siedlce

tel. 25 644 94 97

fax. 25 633 03 69

siedlce(a>mir.pl

losicki, siedlecki, sokolowski, w?growski,
garwolinski, minski

WARSZAWA

Parznievv

ul. Wolnosci 2

05-804 Pruszkow

tel. 22 290 25 79 w.l

warszawa(a>,mir.pi
grodziski, legionowski, nowodworski, ottvocki,
piaseczynski, pruszkovvski, sochaczewski,
warszawski zachodni, wolomiriski, zyrardowski


