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Procedura wyboru członków do
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie.
§ 1. Procedura opisuje zasady wyboru członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(Rady Pożytku) reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) (Ustawa o Pożytku), które prowadzą
działalność na terenie gminy Gruta (Organizacje).
§ 2. Kadencja Rady Pożytku trwa 2 lata. Wybór członków Rady Pożytku powinien nastąpić nie
później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady Pożytku.
§ 3. Nabór kandydatów i głosowanie na członków Rady Pożytku przeprowadza Wójt.
§ 4. Wójt zamieszcza ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Pożytku w BIP-ie, na
stronie internetowej Gminy Gruta www.gruta.pl. oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy. Karta zgłoszeniowa z załącznikami w załączeniu.
§ 5. Organizacja ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata na członka Rady Pożytku. Adres
siedziby organizacji wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu
stanowiącego o podstawie działalności, statusie prawnym i umocowaniu osób do reprezentacji.
§ 6. Organizacje dokonują zgłoszenia kandydatów na członków Rady Pożytku poprzez
dostarczenie Wójtowi karty zgłoszeniowej w okresie 14 dni od daty ogłoszenia.
§ 7. Do karty zgłoszeniowej Organizacja dokonująca zgłoszenia kandydatów na członków Rady
Pożytku dołącza:
1) oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
2) oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwo umyślne;
3) oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o korzystaniu z pełni praw publicznych i
pełnej zdolności do czynności prawnych;
4) pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych.
§ 8. Po ogłoszeniu listy kandydatów następuje głosowanie przez Organizacje na dwóch
kandydatów. Głosowanie trwa 7 dni. Karta do głosowania w załączeniu.
§ 9. Wynik głosowania ustala powołana przez Wójta komisja złożona z przedstawicieli Wójta,
Rady Gminy i Organizacji.
§ 10. Do Rady Pożytku wchodzi 6 osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku
równej ilości głosów członkiem Rady zostaje osoba, której kandydatura wcześniej wpłynęła do
Wójta.
§ 11. Wyniki głosowania ogłasza Wójt.
§ 12. Pierwsze posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Wójt w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia
ogłoszenia wyników głosowania.
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Karta zgłoszeniowa
kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie
reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2014 r., poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) prowadzące działalność na terenie gminy Gruta
1. Dane kandydata i organizacji zgłaszającej kandydata:
Imię i nazwisko kandydata
Dane kontaktowe (adres,
telefon, e-mail)
Nazwa organizacji
Numer KRS, lub poświadczenie o
wpisie do rejesru

Adres organizacji
Tel. kontaktowy
E-mail
Główne dziedziny prowadzonej
przez organizację działalności
statutowej
Uzasadnienie kandydatury,
dodatkowo należy stwierdzić, że
kandydat jest czynnym członkiem
organizacji zgłaszającej
kandydaturę
pieczęć organizacji miejscowość, data

..................................................................
......................................................................................
podpis zgłoszonego kandydata

podpis/-y osoby/osób statutowo uprawnionej/-ych
lub upoważnionej/-ych do reprezentowania organizacji i zajmowane
stanowisko
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Załącznik Nr 1
do Karty zgłoszeniowej

Oświadczenia kandydata na członka
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grucie
Oświadczam, że:
wyrażam zgodę na kandydowanie;
nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
korzystam z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych;
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Grucie moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w
dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na członka Rady Pożytku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

...........................................
(miejscowość, data)

.......................................................
(podpis kandydata)
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Załącznik Nr 2
do Karty zgłoszeniowej

Oświadczam/-y*
że reprezentowany/-a przeze mnie / przez nas* ..............................................................................
(nazwa organizacji)
..........................................................................................................................................................
wpisany do ……………………………………..…… przez ………..……………………………
(nazwa rejestru) (nazwa organu)
........................................................................................... pod numerem ......................................
UPOWAŻNIA
nieposiadający osobowości prawnej Terenowy Oddział Organizacji pn.:
..........................................................................................................................................................
do zgłoszenia* lub udzielenia poparcia* kandydatowi na członka Gminnej Rady Działalności
Pożytku
Publicznego w Grucie.

..................................................................................................
podpis/-y osoby/osób statutowo uprawnionej/-ych lub upoważnionej/-ych
do reprezentowania organizacji

........................, dnia ……………............. 2015 r.
*niepotrzebne skreślić
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KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH NA CZŁONKÓW GMINNEJ
RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W GRUCIE
NA KADENCJĘ 2015-2017
1

3

NAZWA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ1
SIEDZIBA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWEJ 2
NR KRS LUB EWIDENCJI

4

Tel/e-mail

2

Oświadczam, iż dane organizacji pozarządowej są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz
widnieją w aktualnym wyciągu z rejestru, ewidencji lub innego dokumentu poświadczającego
czynne prawo wyborcze.
PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ3

UWAGA! Powyższe pole powinno zostać uzupełnione odręcznymi podpisami osób
upoważnionych do reprezentowania organizacji. Jeżeli siedziba organizacji jest poza terenem
gminy Gruta należy załączyć upoważnienie do reprezentowania organizacji- patrz Załącznik nr 2
do Karty zgłoszeniowej. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną.
W przypadku braku podpisów głosy oddane za pomocą tej karty do głosowania będą nieważne.
1

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS należy wpisać treść widniejącą w Dziale 1, Rubryce 1 – Dane
podmiotu wiersz nr 3 – nazwa
2
W przypadku podmiotów wpisanych do KRS należy wpisać treść widniejącą w Dziale 1, Rubryce 2 – Siedziba i adres
podmiotu wiersz nr 1 – siedziba pole miejsc.
3
Kartę do głosowania powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej. W
przypadku podmiotów wpisanych doi KRS informacje o sposobie reprezentacji znajdują się w Dziale 2, Rubryce 1 –
Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu, wierszu nr 2 – Sposób reprezentacji podmiotu
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KANDYDACI W WYBORACH NA CZŁONKÓW GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO W GRUCIE NA KADENCJĘ 2015-2017
LP Imię i nazwisko kandydata na członka Gminnej Rady Działalności Pole
wyboru4
Pożytku Publicznego w Grucie
1
2
3
4
5
6

4

W celu zaznaczenia pola wyboru kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy następnie wybierz opcję
"zaznaczone" i zatwierdź klikając "OK"

