
Procedura wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3.ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie do  

Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

PODSTAWA PRAWNA : Uchwała NR 16/III/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2010r. w 

sprawie określenia trybu powoływania członków do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania.  

 

  

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych zgłoszonych do  

Sosnowieckiej  Rady Działalności Pożytku Publicznego 

odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej jako 

zachowanie proporcji w zakresie rodzajów działalności określonej w art. 4 pkt 1 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

1. W dniu 23.03.2013r. o godzinie 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego  

w Sosnowcu, odbędzie się zebranie ogólne sosnowieckich organizacji 

pozarządowych zwane dalej zebraniem.  

 

2. W czasie zebrania, spośród przedstawicieli organizacji wybrani zostaną 

członkowie: 

1) Komisji wyborczej, 

2) Komisji skrutacyjnej. 

3) Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

2.1 Kandydatury do Komisji wyborczej i skrutacyjnej zgłaszane są przez organizacje 

pozarządowe, uczestniczące w zebraniu ogólnym sosnowieckich organizacji 

pozarządowych. 

2.2 Spośród zgłoszonych kandydatów członkowie Komisji wyborczej i skrutacyjnej 

wyłaniani są w drodze losowania na ogólnym zebraniu. 

2.3 Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do SRDPP. 

 

3.  Kandydatury do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłaszane  

są Komisji Wyborczej, podczas zebrania organizacji pozarządowych.  

 



 

4. Zgłaszanie kandydatur do wybieranej Rady Pożytku odbywa się poprzez 

wypełnienie przez organizację Karty zgłoszeniowej kandydata na członka do 

SRDPP, z uwzględnieniem wskazania obszaru, który reprezentuje kandydat 

spośród następujących:  

1) Obszar Socjalny  

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 Działalność na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej  i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

  Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

2) Obszar Bezpieczeństwa 

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

 Obronność Państwa i działalności Sił Zbrojnych RP; 

 Ratownictwo i ochrona ludności; 

 Pomoc ofiarom klęsk i katastrof żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

3) Obszar Zdrowia 

 Ochrona i promocja zdrowia; 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

4) Obszar Pracy 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości; 

 Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 

 Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

5) Obszar Społeczny 

 Działalność charytatywna; 

 Działalność na rzecz równych oraz kobiet i mężczyzn; 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  

 Upowszechniane i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

  



6) Obszar Promocji i Rozwoju  

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych; 

 Działalność na rzecz  integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

 Promocja i organizacja wolontariatu; 

 Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

 Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 

7) Obszar Kultury i sztuki 

 Podtrzymanie i upowszechnianie  tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej; 

 Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

8) Obszar sportu 

 Wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu; 

 Turystyka i krajoznawstwo; 

Uwaga : do Karty zgłoszeniowej kandydata na członka SRDPP należy dołączyć 

Oświadczenie Kandydata  stanowiące  Załącznik nr 1 do niniejszej karty. 

 

5. Kandydatem może zostać osoba, pełnoletnia, która wyraża zgodę na 

kandydowanie.  

 

6.  Zgłoszeni kandydaci rejestrowani są na kartach do głosowania. 

 

7. Czynne i bierne prawo wyborcze posiada organizacja pozarządowa w rozumieniu 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działająca na terenie 

Sosnowca i na rzecz jego mieszkańców.  

 

 8. W imieniu organizacji pozarządowej czynne prawo wyborcze realizuje  

(w głosowaniu uczestniczy) osoba uprawniona zgodnie z KRS/ inną ewidencją lub     

osoba pisemnie upoważniona przez organ tej organizacji.  

 

9. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, poprzez zaznaczenie na otrzymanych   

8 kartach  do głosowania, odpowiadających poszczególnym obszarom, nie więcej 

niż 1 kandydata. 



 

10. W trakcie Wyborów do Rady Pożytku wszyscy kandydaci przedstawiają swoją   

kandydaturę, podczas 3 minutowego wystąpienia. 

 

 11.  Po zakończeniu głosowania Komisja skrutacyjna przelicza karty do głosowania,  

           a następnie przystępuje do liczenia głosów.  

 

12. Za głosy ważne uznaje się:  

 głosy oddane na 1 kandydata, na każdej z 8 otrzymanych kart do głosowania, 

odpowiadających poszczególnym obszarom, poprzez postawienie znaków „X" 

w kratce, znajdującej się przy nazwisku. 

  

13. Za głosy nieważne uznaje się:  

 zaznaczenie na każdej z 8 otrzymanych kart do głosowania, odpowiadających 

poszczególnym obszarom,  więcej niż 1 kandydata,  

 nie oddanie głosu na żadnego z kandydatów, czyli nie postawienie znaku „X” 

przy kandydacie.  

 

13. Za wybrane uważa się te osoby, które uzyskają największą liczbę głosów.  

W przypadku otrzymania przez dwie osoby takiej samej liczby głosów, w sytuacji 

gdy pozostało jedno miejsce do obsadzenia, przeprowadza się wybory 

uzupełniające.  

 

14. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów,  który 

zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,  

na stronie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, oraz na tablicy 

ogłoszeń.  

 

 

  

 

 


