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REGULAMIN WYBORÓW 

KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

NA V KADENCJĘ GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

W POLICACH 

 

 

1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych na zebraniu w dniu 13 maja 2022 r. 

wybierają spośród siebie sześciu kandydatów na przedstawicieli na V kadencję do 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach. 

 

2. Ustala się, że reprezentowane będą (po jednej osobie) organizacje zgrupowane wg 

następujących obszarów działania: 

1) Sport 

2) Działalność charytatywna, społeczna, wolontariat 

3) Edukacja, oświata, historia, kultura i sztuka 

4) Ochrona zdrowia 

5) Demokracja lokalna, integracja, rozwój, porządek, bezpieczeństwo 

6) Ekologia, przyroda, turystyka 

 

3. Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wybrana w 

głosowaniu jawnym. 

 

4. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mają czynnego i biernego prawa 

wyborczego (nie mogą wybierać i być wybieranymi). 

 

5. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 

 

6. W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć przedstawiciele – przewodniczący, 

prezesi, dyrektorzy organizacji pozarządowych, prowadzących działalność w sferze 

pożytku publicznego na terenie Gminy Police lub inni upoważnieni przedstawiciele 

organizacji. 

 

7. Każda organizacja może wystawić w wyborach tylko jednego kandydata. 

 

8. Zgłoszony przez organizację pozarządową kandydat winien być w przypadku:  

1) stowarzyszeń członkiem zwyczajnym stowarzyszenia; 

2) fundacji członkiem organu uprawnionego do reprezentowania fundacji lub  

 Fundatorem. 

 

9. W głosowaniu każda organizacja pozarządowa dysponuje po jednym głosie w każdej z 

sześciu sfer - obszarów działania. 
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10. Uprawniony do głosowania przedstawiciel organizacji otrzyma jedną kartę do 

głosowania. 

 

11. Wybory kandydatów odbędą się w głosowaniu tajnym. 

 

12. Karty do głosowania zostaną wręczone uprawnionym przedstawicielom organizacji 

podczas rejestracji. 

 

13. Kandydaci zgłaszani są do prezydium zebrania. 

 

14. Kandydaci dokonują autoprezentacji i potwierdzają zgodę na kandydowanie. 

 

15. Listy z nazwiskami zgłoszonych kandydatów, wg obszarów działania organizacji 

pozarządowych przedstawiane są głosującym.  

 

16. Głosujący spośród zgłoszonych kandydatów w poszczególnych obszarach działania 

wybierają jednego kandydata w danym obszarze, wpisując jego nazwisko na Karcie 

do głosowania. 

  

17. Głosy są nieważne, jeżeli: 

1) zwierają wpisane nazwiska z innych obszarów działania organizacji 

pozarządowych niż wskazany na danej Karcie  

2) w danym obszarze działania wpisano nazwisko więcej niż jednego kandydata. 

 

18. W każdym obszarze działania organizacji pozarządowych wybierany jest tylko jeden 

kandydat. 

 

19. Jeżeli w danym obszarze działania więcej niż jeden kandydat uzyska tę samą liczbę 

głosów, w tym obszarze działania przeprowadza się losowanie. 

 

20. Jeżeli w danym obszarze działania nie został zgłoszony żaden kandydat, wówczas 

dany obszar będzie reprezentowany przez kandydata/ kandydatów, który/rzy nie 

zdobył/li w swoim obszarze pierwszego miejsca, ale w głosowaniu zdobył/li 

największą liczbę /tę samą/ głosów w innym obszarze działania. 

 

21. Jeżeli w głosowaniu nie zostanie wyłoniony kandydat, wówczas przeprowadza 

losowanie, tak jak w pkt 19. 

 

22. Po zakończeniu głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zbiera głosy, liczy je 

obszarami działania od 1 do 6, ustala wyniki głosowania. 

 

23. Wybrani do reprezentowania organizacji pozarządowych są ci kandydaci, którzy w 

swoim obszarze działania uzyskali największą liczbę głosów. 
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24.  Komisja Mandatowo-Skrutacyjna z przeprowadzonych wyborów sporządza protokoł 

w dwóch egzemplarzach i ogłasza wyniki głosowania. 

 

25. Karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu. 

 

26. Dokumentację wyborów Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przekazuje 

Przewodniczącemu zebrania. 

 

27. Dokumentację wyborów Przewodniczący zebrania przekazuje Burmistrzowi Polic. 

 


