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Wnioski zgłoszone podczas obrad Walnego Zgromadzenia MIR 

w dniu 28 grudnia 2016 r.: 

1) do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: wniosek o nowelizację ustawy Prawo 

budowlane, w celu umożliwienia rolnikom budowania hal namiotowych oraz silosów 

magazynowych (metalowych), przeznaczonych do przechowywania płodów rolnych, 

o większych gabarytach niż określone w obecnie obowiązujących przepisach, na zasadach 

zgłoszenia budowlanego. Zgłaszający: Witold Kalicki. 

Zarząd uznał wniosek za zasadny, wysłano pismo do Ministerstwa Infrastruktury 

i Budownictwa w dniu 11.01.2017 r. (L.dz.: MIR-K/10/01/2017). 

2) do Zarządu MIR: wniosek o zorganizowanie wyjazdu do Kombinatu Rolnego w Kietrzu 

dla rolników z województwa małopolskiego, w miesiącach czerwiec lub lipiec 2017 r. 

Zgłaszający: Witold Kalicki. 

Możliwość realizacji tego wniosku należy do autonomicznej decyzji członków 

poszczególnych Rad Powiatowych MIR. 

3) do Zarządu MIR: wniosek o dokonanie zapisu w akcie notarialnym oraz w księdze 

wieczystej, że nowopowstały budynek MIR w Tarnowie, przy ul. Giełdowej 9, będzie 

dożywotnio służył rolnikom i działalności związanej z rolnictwem.  

Zgłaszający: Marzena Warias. 

Zarząd MIR stoi na stanowisku, aby budynek w Tarnowie służył dożywotnio 

rolnikom i organizacjom rolniczym, jednak w świetle obowiązujących przepisów 

prawnych nie ma możliwości dokonania takiego zastrzeżenia. 

4) do ARiMR: wniosek o przekazanie obsługi działania „Restrukturyzacja małych 

gospodarstw” do biura powiatowych ARiMR. Zgłaszający: Józef Magiera. 

Realizacja programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” przez biura 

Powiatowe ARiMR w obecnym stanie prawnym, w ramach obowiązujących 

rozporządzeń, jest niemożliwa do przeprowadzenia. 

5) do Zarządu MIR: wniosek o organizowanie co drugiego posiedzenia WZ MIR 

w Tarnowie. Zgłaszający: Józef Magiera. 

Wniosek będzie realizowany w miarę bieżących potrzeb i możliwości. 

6) do Zarządu MIR: wniosek o zmianę zasad rozliczania i zwrotu kosztów poniesionych 

w związku z szacowaniem szkód klęskowych.  

Zgłaszający: Łukasz Gaweł i Krzysztof Ciesielski. 

Zarząd uznał wniosek za zasadny. Propozycja zmian zostanie przedstawiona na 

kolejnym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. 
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7) do MRiRW: w sprawie złagodzenia kryteriów kwalifikowalności dla rolników 

z województwa małopolskiego (np. niewielkie gospodarstwa sadownicze lub zajmujące się 

uprawą warzyw), ubiegających się o pomoc z działania „Modernizacja gospodarstw 

rolnych” (PROW 2014-2020), w celu zwiększenia liczby potencjalnych beneficjentów. 

Zgłaszający: Marzena Warias. 

Zarząd MIR przesłał wniosek do dalszej realizacji przez KRIR w dniu 10.01.2017 r. 

(L.dz.: MIR-K/11/01/2017). 

8) Do Zarządu MIR: wniosek o poddanie pod głosowanie trzech wniosków zgłoszonych 

podczas posiedzenia WZ MIR w dniu 17.10.2016 r. Zgłaszający: Witold Kalicki: 

 w sprawie uzyskania informacji nt. stanu realizacji wniosku o utworzenie „Karty Rolnika”; 

Zarząd MIR przekazał ponownie wniosek do KRIR (L.dz.: MIR-K/219/10/2016 z dn. 

07.11.2016 r.): 

 w sprawie zamieszczania protokołów WZ MIR na stronie internetowej kilka dni przed ich 

przyjęciem;  

 w sprawie nie zwoływania WZ MIR w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy; 

Wnioski przyjęte do realizacji przez Zarząd MIR. 
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