
PROTOKÓŁ
ZE SPOTKANIA WYBORCZEGO 

GNIEWSKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Gniew, dn. 17 maj 2012r.

W dniu 17 maja 2012 r. odbyło się I Gniewskie Forum Organizacji Pozarządowych. 
Podczas  obrad  zorganizowano  wybory  do  Gniewskiej  Rady  Organizacji  Pozarządowych. 
Kandydatury  zgłaszać  mogli  przedstawiciele  Organizacji  Pozarządowych  z  terenu miasta  
i gminy Gniew.  Porządek obrad II części spotkania - wyborczego, odbył się w następujący 
sposób:

1. Otwarcie zgromadzenia 
Zgromadzenie otworzył Krzysztof Urban.

2. Wybór przewodniczącego 
Na przewodniczącego komisji wyborczej wybrano Jerzego Boczonia.

3. Wybór Sekretarza 
Sekretarzem została  wybrana Aneta Białonoga.

4. Zatwierdzenie porządku obrad
Wszyscy obecni zatwierdzili plan obrad.

5. Wybór 3 osobowej komisji wyborczej i 2 osobowej wnioskowej
W skład komisji wyborczej weszli:

• Andrzej Cejer, 

• Barbara Markiewicz, 

• Agnieszka Piontkowska-Dorotyn.

W skład komisji wnioskowej weszli:

• Rafał Kwiatkowski, 

• Artur Rajkowski.

6. Sprawozdanie przewodniczącego GROP
Został  zgłoszony  wniosek  formalny  przez  Pana  Sławomira  Kensickiego  nad 

pominięciem tego punktu. 



Wniosek został zaakceptowany przez większość zgromadzonych.

7. Przedstawienie regulaminu GROP
Projekt regulaminu przedstawił Krzysztof Urban. 

Projekt regulaminu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

8. Dyskusja nad regulaminem
Po przedstawieniu regulaminu zgłoszono następujące wnioski formalne:

Odnośnie §4 pkt 2 

Zaproponowano zmianę brzmienia na następujące: 

Opiniowanie projektów, uchwał i decyzji dotyczących sektora pozarządowego z terenu 

miasta i gminy Gniew. 

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie wprowadzenia tej zmiany:

• za pierwotną wersją głosowały 2 osoby;

• za zmienioną wersją głosowała większość;

• wstrzymały się 3 osoby.

Odnośnie §2 pkt 3

Wpłynął formalny wniosek o zmianę brzmienia na następujące:

Pierwsza Rada Organizacji Pozarządowych składać się będzie z 10 przedstawicieli 

wybranych na półtoraroczną kadencje. 

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie wprowadzenia tej zmiany:

• na dotychczasową wersję oddano 38 głosów;

• za zaproponowaną zmianą oddano 1 głos;

• wstrzymały się 4 osoby.

Odnośnie §8 pkt 3

Wpłynął formalny wniosek o zmianę brzmienia na następujące:

Nadzwyczajne posiedzenie rady może zwołać 6 członków rady działających łącznie.

Następnie przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie wprowadzenia tej zmiany:

• za pierwotna wersją głosowało  31 osób;

• za zaproponowaną zmianą głosowało 6 osób;

• wstrzymały się 3 osoby.



9. Głosowanie regulaminu 
Po  zakończeniu  dyskusji  i  procedury  wprowadzenia  zmian  poszczególnych 

punktów, przeprowadzono głosowanie o zakończeniu prac nad regulaminem.

• za głosowało większość zgromadzonych;

• przeciw głosowało 3 osoby;

• wstrzymało się od głosowania 0 osób.

Następnie przystąpiono do przegłosowania regulaminu:

• za przyjęciem regulaminu głosowało 37 osób;

• przeciw głosowało 5 osób;

• wstrzymała się od głosowania 1 osoba.

Przyjęty regulamin stanowi załącznik nr 2.

10.Wybór członków rady
Wybory  przeprowadziła  komisja  wyborcza.  Na  podstawie  zgłoszeń  delegatów 

upoważnione do głosowania były 53 osoby.

Lista delegatów stanowi załącznik nr 3

Organizacje zgłosiły 27 kandydatów do Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Lista kandydatów będąca kartą do głosowania stanowi załącznik nr 4.

Karty do głosowania wydawano na podstawie listy delegatów, delegaci potwierdzali 

podpisem odbiór karty.  Wydano karty 37 osobom, 16 osób nie odebrało kart - osoby 

opuściły salę przed rozpoczęciem procedury głosowania. Z sali padł wniosek formalny 

o  krótkie  przedstawienie  się  kandydatów.  Wniosek  zatwierdziła  większość 

zgromadzonych. Następnie komisja wyborcza poprosiła o zebranie kart do głosowania, 

po zebraniu kart do głosowania komisja przystąpiła do liczenia głosów. 

Zebrane karty do głosowania stanowią załącznik nr 5.

11.Wolne wnioski 
W programie przewidziano czas na zgłaszanie wolnych wniosków. 

Żadne wnioski nie wpłynęły.



12.Ogłoszenie wyników wyborów
Komisja  po podliczeniu  głosów zgodnie  z  §3 pkt  11 regulaminu GROP ogłosiła 

konieczność przeprowadzenia II tury wyborów w stosunku do 6 kandydatów: 

• Sławomir Kensicki,

• Rafał Kwiatkowski;

• Bartosz Zabrocki;

• Aneta Kłodda;

• Łukasz Cieszyński;

• Aneta Białonoga.

Odbyło się ponowne głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 20 osób.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

• Sławomir Kensicki -5

• Rafał Kwiatkowski - 9

• Bartosz Zabrocki - 0

• Aneta Kłodda - 2

• Łukasz Cieszyński - 1

• Aneta Białonoga -3

Zebrane karty do głosowania stanowią załącznik nr 6.

Następnie komisja wyborcza ogłosiła listę rankingową wyborów.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

1. Krzysztof Urban – 27 głosów

2. Dorota Cybura – 17 głosów 

3. ks. Andrzej Ossowski – 17 głosów

4. Dariusz Pliszka – 13 głosów

5. Danuta Zgubieńska – 12 głosów

6. Agnieszka Piecuch – 11 głosów

7. Maria Kamrowska – 8 głosów

8. Aleksander Kirszenstein -7 głosów

9. Tadeusz Kordecki – 7 głosów

10. Rafał Kwiatkowski – 6 głosów, w drugiej turze 9 głosów



Lista  rezerwowa kandydatów do GROP:

11. Sławomir Kensicki -6 głosów, w drugiej turze 5 głosów

12. Aneta Białonoga - 6 głosów, w drugiej turze 3 głosy

13. Aneta Kłodda - 6 głosów, w drugiej turze 2 głosy

14. Łukasz Cieszyński - 6 głosów, w drugiej turze 1 głos

15. Bartosz Zabrocki - 6 głosów, w drugiej turze 0 głosów

16. Alicja Bendyk – 3 głosy

17. Dariusz Kijewski - 3 głosy

18. Marek Kleister - 3 głosy

19. Wiesław Pepliński - 3 głosy

20. Marian Kusowski – 2 głosy

21. Kazimierz Gregorkiewicz – 1 głos

22. Weronika Górecka – 0 głosów

23. Patryk Jabłoński - 0 głosów

24. Adam Kirszenstein - 0 głosów

25. Eugeniusz Kwiatkowski - 0 głosów

26. Marek Rutkowski - 0 głosów

27. Jarosław Zalewski - 0 głosów

13.Zakończenie obrad
Po ogłoszeniu wyników zakończono obrady. 

Załącznik nr 7 kopia listy osób uczestniczących w I Gniewskim Forum Organizacji 

Pozarządowych.

Załącznik nr 8 Robocze notatki do protokołu 

Sekretarz

Aneta Białonoga

Komisja wyborcza

Andrzej Cejer Barbara Markiewicz Agnieszka Piontkowska- Dorotyn


