
Ogtoszenie Prezydenta Miasta Sosnowca 

o mozliwosci zgtaszania kandydatur do Rady Dziatalnosci Pozytku Publicznego, 
terminie i miejscu gtosowania 

Na podstawie §9 uchwaty Nr 625/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku 
w sprawie: trybu powotywania, organizacji oraz trybu dziatania Sosnowieckiej Rady Dziatalnosci 
Pozytku Publicznego oraz w oparciu o wniosek organizacji pozarzqdowycti prowadzqcych dziatalnosc 
na terenie Sosnowca z 28 wrzesnia 2020 r. o powotanie Sosnowieckiej Rady Dziatalnosci Pozytku 
Publicznego 

Ogtaszam 

1. Kandydaci do Rady Dziatalnosci Pozytku Publicznego mogq zgtaszac s\q od dnia publikacji 
niniejszego ogtoszenia t j . od dnia 19 pazdziernika 2020 r. do dnia 26 pazdziernika 2020 r. na 
formularzu stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia nr 821 Prezydenta Miasta Sosnowca 
z dnia 16.08.2017 r. Formularz nalezy dostarczyc w wersji papierowej do Sosnowieckiego 
Centrum Organizacji Pozarzqdowych (Plac Kosciuszki 5, 41-205 Sosnowiec), wysytaj^c 
jednoczesnie jego elektronicznq wersJQ na adres scop@um.sosnowiec.pl 

2. Publikacja zgtoszeri kandydatow ukaze s\q na stronie internetowej 
www.wsparcie.sosnowiec.pl dnia 2 listopada 2020 r. 

3. Gtosy oddawac b^dzie mozna na karcie do gtosowania, ktorej wzor okresia zatqcznik nr 2 do 
Zarzqdzenia nr 821 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16.08.2017 r. w siedzibie 
Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarzqdowycti (Plac Kosciuszki 5, 41-205 Sosnowiec) 
w godzinacti funkcjonowania Centrum od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 16 listopada 
2020 r. 

3.1 Kazdej organizacji przystuguje 1 gtos. 
3.2 Uprawnionymi do gtosowania sq organizacje pozarzqdowe prowadzqce dziatalnosc 

na terenie Sosnowca, w ktorycti imieniu gtos oddany jest zgodnie ze sposobem 
reprezentacji okreslonym w KRS/innej ewidencji lub wydanym w ten sposob 
upowaznieniem, ktore organizacja obowiqzana jest dostarczyc do karty do 
gtosowania. 

3.3 Dodatkowe informacje o sposobie gtosowania znajdujq si^ na karcie do gtosowania. 
4. Poprawnosc oddanychi gtosow zostanie zweryfikowana przez pracownikow Wydziatu 

Wspotpracy z Organizacjami Pozarzqdowymi w dniu 19 listopada 2020 r. o godzinie 9.00 
w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarzqdowycti. 

5. Protokot z przebiegu wyborow niezwtocznie po zakoriczeniu liczenia gtosow zostanie podany 
do publicznej wiadomosci. 


