
Załącznik do Uchwały Nr XI/60/2014
Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 21 marca 2014 r.

REGULAMIN PRACY
Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

§ 1
Rady  Powiatowe  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  działają  na  podstawie  ustawy  o  izbach
rolniczych, zgodnie ze Statutem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz niniejszym regulaminem.

§ 2
1. Pracami Rady Powiatowej kieruje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Delegat

do Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący i Delegat do Walnego Zgromadzenia wybierani są zgodnie z §42 ust. 2 Statutu

§ 3
1. Rada Powiatowa opracowuje roczny plan pracy, określający tematykę i terminy posiedzeń.
2. Rada Powiatowa działa na podstawie rocznego planu pracy przyjmowanego na posiedzeniu Rady

Powiatowej w zakresie planu finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenia Rady Powiatowej zwołuje przewodniczący Rady stosownie do potrzeb, co najmniej

dwa razy w roku.
4. Zawiadomienie  o  terminie  i  miejscu  posiedzenia  oraz  porządku  posiedzenia  powinno  być

przekazane  wszystkim  członkom  Rady  na  piśmie  nie  później  niż  7  dni  przed  terminem
posiedzenia.

5. W przypadku,  gdy przewodniczący  Rady  Powiatowej  nie  realizuje  uchwalonego  planu  pracy,
o którym mowa w ust. 1, na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady posiedzenie zwołuje
Zarząd Izby,  w trybie  § 3 ust.  4  najpóźniej  w terminie  14 dni  od dnia złożenia  na jego ręce
wniosku o zwołaniu posiedzenia. 

6. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien być złożony na piśmie i określać sprawy, które
mają być przedmiotem posiedzenia.

7. Posiedzenie Rady zwołane poza planem finansowym zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie,
wymaga akceptacji Zarządu.

§ 4
Z posiedzenia Rady Powiatowej pracownik biura sporządza protokół, który podpisywany jest przez
prowadzącego obrady.

§ 5
Posiedzenie Rady Powiatowej  jest  prawomocne,  jeśli  bierze  w nim udział  co najmniej  połowa jej
członków.

§ 6
Radzie Powiatowej  przysługuje prawo wnioskowania do Zarządu o powoływanie ekspertów spoza
grona członków Walnego Zgromadzenia i pracowników biura Izby.

§ 7
Rada  Powiatowa  działa  na  posiedzeniach,  na  których  wyraża  stanowiska  w  sprawach  objętych
zakresem działania Rady w formie określonej w § 44 Statutu Izby.

§ 8
Dokumentacja działalności Rady Powiatowej jest rejestrowana i przechowywana w biurze Izby.

§ 9
Rady Powiatowe wydają opinie na żądanie innych organów Izby i Prezesa Izby.

§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.


