
Procedura wyborcza członków GROP

1. Członkowie  Rady  wybierani  są  podczas  Dorocznego  Gniewskiego  Forum  Organizacji 
Pozarządowych  organizowanego  w  czwartym  kwartale  roku.  Forum  jest  połączone  z 
konsultacjami  ostatecznej  wersji  Rocznego  Programu  Współpracy  Gminy  Gniew  z 
Organizacjami Pozarządowymi.

2. Pierwszy  skład  Rady  zostanie  wybrany  podczas  I  Gniewskiego  Forum  Organizacji 
Pozarządowych połączonego z konsultacjami Wieloletniego  Programu Współpracy Gminy 
Gniew z Organizacjami Pozarządowymi.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze mają delegaci organizacji pozarządowych określonych w 
Art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 
2003 r. (Dz. U  z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), które mają siedzibę lub oddział na 
terenie gminy Gniew.

4. Jedną organizację na forum może reprezentować maksymalnie 3 delegatów, zgłoszonych na 
piśmie przez zarząd organizacji pozarządowej.

5. Kandydaci  do  rady  wybierani  są  podczas  wyborów  tajnych  spośród  kandydatów 
zgłoszonych na Forum Organizacji Pozarządowych.

6. Wybory  przeprowadza  komisja  wyborcza  składająca  się  z  3  delegatów  organizacji  nie 
kandydujących do Rady.

7. Kandydat musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w wyborach. 
8. Delegaci  wybierają  pięciu  kandydatów  zakreślając  znak  X  przy  pięciu  nazwiskach 

kandydatów na karcie do głosowania.
9. W przypadku stwierdzenia większej ilości,  niż  pięć znaków X na karcie do głosowania 

kartę uważa się za nieważną.
10.  Po przeliczeniu głosów na kartach do głosowania, komisja skrutacyjna sporządza wyborczą 

listę  rankingową kandydatów, pozycjonując ich pod względem ilości otrzymanych głosów.
11. W przypadku  stwierdzenia  równej  ilości  głosów  u  kandydatów  na  5  i  6  miejscu  listy 

rankingowej oraz w przypadku wyborów do pierwszej rady na 10 i 11 miejscu, komisja 
wyborcza ogłasza II turę wyborów dla kandydatów którzy otrzymali tą samą ilość głosów. 
Podczas II tury delegaci oddają jeden głos na kandydata zakreślając znak X przy nazwisku 
kandydata. 

12. Przy  wyborze  składu  Pierwszej  Rady,  delegaci  znajdujący  się  na  wyborczej  liście 
rankingowej  na  miejscach  1-5  zostają  wybrani  na  półtoraroczną  kadencję.  Delegaci 
znajdujący  się  na  wyborczej  liście  rankingowej  na  miejscach  6-10  zostają  wybrani  na 
półroczną kadencję.


