uzyskać druk zgłoszenia kandydata na radnego oraz
druk wykazu osób popierających kandydaturę.
Pełnomocnicy komitetów wyborczych wyborców
dokonując zgłoszenia kandydata na radnego do
Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej obowiązani są
dołączyć do zgłoszenia wszystkie dokumenty związane
z utworzeniem komitetu, poparciem kandydata (przez
minimum 25 osób) i jego zgodę na kandydowanie.
Zgłoszenia te będą przyjmowane do dnia 4 lutego
br.
Obwodowa Komisja Wyborcza.
Zadaniem
obwodowej
Komisji
będzie
przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających w
dniu 6 marca i ustalenie wyników głosowania. Komisją
powoła Burmistrz M i a s t a i Gminy w terminie do 13 lutego
spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników
komitetów wyborczych. Skład komisji będzie wynosił od 5 do
9 osób, w tym też jako członek w s k ł a d komisji wejdzie jedna
osoba wskazana przez Burmistrza spośród pracowników
samorządowych gminy lub gminnej jednostki samorządowej.
Zgłoszenia k a n d y d a t ó w do obwodowej komisji będą
przyjmowane w Urzędzie M i a s t a i Gminy, gdzie można
również uzyskać odpowiedni druk zgłoszenia. Pełnomocnicy
komitetów wyborczych dokonujący zgłoszenia kandydata do
obwodowej komisji obowiązani są przedłożyć uwierzytelnioną
kopię dokumentu o utworzeniu komitetu wyborczego.
Warunki, jakie musi spełniać kandydat na członka
obwodowej komisji wyborczej, to: zamieszkiwanie na terenie
miasta i gminy, polskie obywatelstwo, ukończone 18 lat, brak
pozbawienia praw publicznych i ubezwłasnowolnienia
prawomocnym wyrokiem sądu. Kandydat nie może być w
stosunku do osób, k t ó r e wyraziły zgodę na kandydowanie do
rady: małżonkiem, zstępnym, w s t ę p n y m , rodzeństwem,
małżonkiem zstępnych lub przysposobionych oraz nie może
pełnić funkcji p e ł n o m o c n i k a komitetu wyborczego,
pełnomocnika finansowego, lub funkcji męża zaufania.
O liczebności obwodowej komisji wyborczej
zadecyduje liczba
kandydatów
zgłoszonych przez
pełnomocników. Jeżeli liczba ta przekroczy ogółem
dopuszczalny s k ł a d (powyżej 8, osoba wskazana przez
Burmistrza jako dziewiąta w s k ł a d komisji wchodzi z
urzędu), wówczas ustalenia s k ł a d u komisji dokonuje się w
trybie publicznego losowania. Informacje o miejscu, dacie i
godzinie głosowania Burmistrz podaje do publicznej
wiadomości co najmniej na 2 dni przed losowaniem,
wywieszając w siedzibie Urzędu stosowne zawiadomienie.

Na podstawie przepisów prawa wyborczego
opracował Cezary Nyckowski

Renty Strukturalne
Renty strukturalne są jednym z instrumentów
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidzianych na
realizację pomocy finansowej w ramach Wspólnej
Poktyki Rolnej finansowanej ze środków Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Renty strukturalne mają zachęcać rolników w
wieku przedemerytalnym podlegających ubezpieczeniu
społecznemu rolników do zaprzestania prowadzenia
działalności rolniczej i przekazania posiadanych
gospodarstw rolnych innemu rolnikowi lub następcy,
zapewniając im wystarczające źródło dochodu po

zaprzestaniu tej działalności.
Następcą jest osoba fizyczna rozpoczynająca
działalność rolniczą po raz pierwszy z chwdą przejęcia
gospodarstwa rolnego od producenta rolnego
ubiegającego się o rentę strukturalną, która nie
ukończyła 40 roku życia w dniu złożenia wniosku o
rentę strukturalną.
Rentę strukturalną przyznaje się producentowi
rolnemu będącemu osobą fizyczną, jeśli spełnia on
łącznie następujące warunki:
1) ma ukończone 55 lat, lecz nie osiągnął wieku
emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do
emerytury lub renty,
2) prowadził nieprzerwanie, co najmniej 10 lat
działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym i
w tym okresie podlegał ubezpieczeniu
społecznemu rolników przez okres co
najmniej 5 lat oraz w dniu złożenia wniosku o
rentę strukturalną,
3) przekazał gospodarstwo rolne o łącznej
powierzchni użytków rolnych wynoszącej co
najmniej 1 ha,
4) zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,
5) wpisany został do ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności;
6) nie posiada zaległości z tytułu opłacania
składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
Warunek dotyczący przekazania gospodarstwa
uważa się za spełniony jeśli zostały przekazane
wszystkie użytki rolne wchodzące w skład
gospodarstwa przez; przeniesienie własności na rzecz
następcy albo na powiększenie jednego lub kilku
gospodarstw rolnych albo na powiększenie w formie
dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 łat. Rolnik
może pozostawić sobie 0,5 ha użytków rolnych a
prowadzona na nich działalność rolnicza może służyć
jedynie zaspakajaniu potrzeb własnych uprawnionego
oraz osób pozostających z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Przekazanie nastąpi również, gdy Agencja
Nieruchomości Rolnych skorzysta z prawa pierwokupu
zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o
kształtowaniu ustroju rolnego Może to nastąpić w
formie pisemnej umowy zgłoszonej do ewidencji
gruntów i budynków albo w formie aktu notarialnego.
Użytki rolne mogą być przekazane:
1) osobie fizycznej, - jeśb rolnik jest młodszy od
przekazującego lub jest następcą, który posiada
kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia
działalności rolniczej, nie ma prawa do emerytury
lub renty i zobowiąże się do prowadzenia
działalności rolniczej na przejętych użytkach
rolnych przez 5 lat;
2) osobie prawnej albo jednostce nieposiadającej
osobowości prawnej, - jeśb działalność rolnicza
należy do zakresu jej dzielności lub użytki robie
mają być przeznaczone na cele ochrony przyrody;
3) osobie fizycznej albo jednostce nieposiadającej

