
Zarządzenie Nr 153/22 
Burmistrza Trzcianki 

z dnia 19 września 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia głosowania na członków Trzcianeckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z §7, §9 oraz § 
11 ust. 1 uchwały Nr XLVII/504/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 marca 
2022 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu 
działania Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Ogłasza się głosowanie na członków Trzcianeckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ustala się wzór karty do głosowania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Promocji, 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania i podlega podaniu do 
publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
urzędu (trzcianka.pl). 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 153/22 
Burmistrza Trzcianki 
z dnia 19 września 2022 r. 

§ 1. Do głosowania na członków Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego na 
terenie gminy Trzcianka. 

§ 2. Głosowanie rozpoczyna się 20 września 2022 r., a jego ostateczny 
termin upływa 3 października 2022 r. o godz. 15.00. 

§ 3. 1. Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie Karty 
do głosowania na kandydata na członka Trzcianeckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia 
oraz złożenie jej oryginału w formie papierowej, opatrzonej datą, pieczęcią 
organizacji oraz podpisami osób uprawnionych, w zamkniętej kopercie: 

1) osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-
980 Trzcianka w terminie od 20 września 2022 r. do 3 października 2022 r. 
do godz. 15.00 z dopiskiem: "Głosowanie na członków Trzcianeckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego", 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu 
Miejskiego Trzcianki) na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 
64-980 Trzcianka, z dopiskiem: "Głosowanie na członków Trzcianeckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego". 

2. Karta do głosowania na członka Trzcianeckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego jest dostępna na stronie trzcianka.pl (zakładka 
Samorząd/Rada Miejska Trzcianki/Trzcianecka Rada Działalności Pożytku 
Publicznego) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Karta złożona po upływie terminu głosowania, podpisana przez 
nieupoważnione osoby, złożona przez nieuprawnioną organizację lub na innym 
formularzu niż przyjęty w zarządzeniu, nie będzie rozpatrywana. 

§ 4. Każda organizacja może oddać wyłącznie 1 głos na maksymalnie 
6 kandydatów spośród listy kandydatów, zamieszczonej w Biuletynie Informacji 
Publicznej i stronie internetowej urzędu (trzcianka.pl). Kandydaci na karcie do 
głosowania wskazani są w porządku alfabetycznym, biorąc pod uwagę ich 
nazwiska. 
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§ 5. W skład Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
wchodzi 6 przedstawicieli organizacji, którzy w wyborach uzyskali największą 
liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie 
przeprowadzone przez komisję wyborczą. 

§ 6. 1. Za przeprowadzenie procedury głosowania, zliczenie głosów, 
sporządzenie protokołu odpowiedzialna jest komisja wyborcza w składzie:  

1) Iwona Moraczyńska - Lilleeng - kierownik Referatu Promocji, Kultury 
i Sportu; 

2) Michalina Jakubczyk - podinspektor ds. sportu i turystyki; 

3) Natalia Bakinowska - podinspektor ds. promocji i współpracy z mediami. 

2. Na przewodniczącą komisji powołuje się Iwonę Moraczyńską - Lilleng. 

§ 7. Wyniki głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
urzędu (trzcianka.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Karta do głosowania na członka Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

1 
NAZWA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ 

 

2 
SIEDZIBA ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ  

 

3 
NR REJESTRU LUB 
EWIDENCJI 

 

4 GMINA  

 

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.  

 
 
................................................................................................................................................................... 
Czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej 
 
........................................................ 
Miejscowość, data 
 
(Kartę do głosowania powinny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania organizacji 
pozarządowej. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS informacje o sposobie reprezentacji 
znajdują się w Dziale 2, Rubryce 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Sposób 
reprezentacji podmiotu.) 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury 
wyboru oraz w razie wyboru - powołania na członka Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 

 

...................................................................................................................................................................        
Czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej 

............................................................. 

Miejscowość, data 

UWAGA! Powyższe pole powinno zostać uzupełnione odręcznymi podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania organizacji. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną. 
W przypadku braku podpisów głosy oddane za pomocą tej karty do głosowania będą nieważne. 
 
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153/22

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 19 września 2022 r.
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Kandydaci do Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

(w porządku alfabetycznym):  

 
Lp.  Nazwisko i imię Znak 

„X” 
1. Besaraba Stanisław  
2. Flisikowski Sylwester  
3. Gawrych Mariusz  
4. Halama Piotr  
5. Hrynkiewicz Grzegorz  
6. Kęciński Krzysztof  
7. Kęciński Sebastian  
8. Kramkowski Łukasz   
9. Lewandowski Michał  
10. Łukaszewska Monika  
11. Sokulski Bartosz  
12. Susek – Marecka Emilia  
13. Szymańska Emilia  
14. Wojtera Remigiusz  
15. Wołk Beata  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej 
 

 

……………………………………………                                                                        …………………………………………………                

Miejscowość, data                                                                                           Pieczęć organizacji 

 

 UWAGA! 

Przed wypełnieniem karty należy zapoznać się z instrukcją jej wypełnienia! 

1. Głosowania dokonuje się poprzez zaznaczenie znakiem „x” pola obok nazwiska 

kandydata/kandydatów. Postawienie znaku innego niż „x” spowoduje nieważność głosu.  

2. Głosować można na maksymalnie 6 kandydatów. Zaznaczenie więcej niż 6 kandydatów lub 

niezaznaczenie żadnego kandydata powoduje nieważność głosu.  
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3. Jednej organizacji pozarządowej przysługuje jedna karta do głosowania, a wybór kandydatów 

winien być potwierdzony podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli  

w imieniu organizacji.  

4. Wypełnione karty do głosowania w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Głosowanie na 

członków Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” należy złożyć w terminie od 20 

września 2022 r. do 3 października 2022 br. do godz. 15.00, w kancelarii Urzędu Miejskiego 

Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do 

Urzędu) na adres: Urząd Miejski Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka.  

5. Karta do głosowania będzie nieważna w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z poniższych 

okoliczności: 

- wpłynie po terminie,  

- nie będzie podpisana przez osoby upoważnione, 

- zostanie złożona przez nieuprawnioną organizację, 

- zostanie złożona na formularzu innym, niż przyjęty zarządzeniem. 
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Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 153/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 września 
2022 r. w sprawie ogłoszenia głosowania na członków Trzcianeckiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego  

W związku z uchwałą Nr XLVII/504/22 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz 
organizacji i trybu działania Trzcianeckiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego określono w zarządzeniu zasady głosowania, termin, sposób oraz 
wzór karty do głosowania. 

Burmistrz wyznaczył także trzyosobową komisję wyborczą 
odpowiedzialną za zliczenie głosów i sporządzenie protokołu. 

Wyniki głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu 
i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 97929909-BA76-46A1-B6E9-918AD898F923. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1
	Zalacznik 1 Paragraf 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 4
	Zalacznik 1 Paragraf 5
	Zalacznik 1 Paragraf 6
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 3
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 7

	Zalacznik 2
	Uzasadnienie



