Załącznik nr 1
Regulamin
wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych kandydatek i kandydatów do
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie
organizowanych przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna na podstawie Zarządzenia Uchwały
Nr LXVIII/819/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 10 listopada 2010 roku § 3 punkt 4
przeprowadza wybory przedstawicieli/lek organizacji pozarządowych do Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Olsztynie, zwanej też Olsztyńską Radą Działalności
Pożytku Publicznego, zwana dalej GRDPP.
1. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna powołuje trzyosobową Komisję,
która przeprowadza formalną oraz merytoryczną procedurę wyboru kandydatek
i kandydatów do GRDPP.
2. Kandydatki/kandydatów można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego
naboru, tj. do 21 października 2013 do godz. 15.30.
3. Organizacja może zgłosić wyłącznie jedną/jednego kandydatkę/kandydata. Przy
zgłoszeniu kandydatkę/kandydata do GRDPP organizacja zgłaszająca musi wskazać
obszar pożytku publicznego jaki reprezentuje jej kandydatkę/kandydata np. zdrowie,
pomoc społeczna, itd. (Formularz w załączeniu – załącznik nr 2).
4. Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymogi Regulaminu wraz z prezentacją
ich sylwetek, rekomendowanych przez ROPMO i powołanych przez Prezydenta
Miasta Olsztyna do GRDPP, zostanie umieszczona na stronie internetowej
Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Urzędu Miasta Olsztyna
niezwłocznie po zakończeniu naboru.
5. Wybory przedstawicieli organizacji do GRDPP odbywają się w trzech etapach:
a. I etap – zgłoszenie przez organizację swojej/swojego kandydatki/kandydata
(internetowe -na adres e-mail, w pdf; pocztą tradycyjną; doręczenie osobiste)
do OCOP wraz z uzasadnieniem i podaniem listy dokonań w ostatnich trzech
latach oraz opisu planowanej pracy w GRDPP (na adres sekretariatu ROPMO:
Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10274 Olsztyn, e-mail: ropmo.olsztyn@gmail.com).
b. II etap – weryfikacja formalna i merytoryczna kandydatów/ek po przejściu I
etapu spośród zgłoszonych przedstawicieli/ek organizacji (na podstawie ich
dokonań w ostatnich 3 latach).
Weryfikacja formalna kandydatów do GRDPP odbywa się w oparciu o zasady
regulaminu, merytoryczna w oparciu o autorytet rozumiany jako powszechne
uznanie dla doświadczenia kandydatki/kandydata i jej/jego fachowości: pracy
na rzecz Miasta, innych organizacji, organizacji różnego typu przedsięwzięć,
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pracy w zespołach, komisjach, itp. oraz planu pracy w GRDPP.
c. III etap – rekomendowanie przez ROPMO 6 (sześciu) przedstawicieli
organizacji
pozarządowych
spośród
kandydatek
i
kandydatów
zweryfikowanych w ramach i i II etapu Prezydentowi Miasta Olsztyna.
6. Kandydatki/ów mogą zgłaszać za pomocą formularza tylko organizacje pozarządowe
posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Olsztyna, prowadzące
działania na rzecz mieszkańców Olsztyna.
7. Kandydat/ka musi być członkiem/nią zgłaszającej organizacji, musi być zgłoszony/a
przez tę organizację zgodnie z jej wewnętrzną procedurą zgłaszania swoich
przedstawicieli/ek do pracy w ciałach zewnętrznych.
8. Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
zgłaszającej organizacji.
9. Do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Olsztyna wchodzi 6 osób, które
otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przy
kandydaturze 6 i 7 odbędzie się głosowanie jawne w celu rozstrzygnięcia wyboru.
10. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa powołana trzyosobowa Komisja
Skrutacyjna.
11. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
12. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
a. rozdanie kartek do głosowania tajnego,
b. zebranie kartek po głosowaniu tajnym,
c. obliczenie ilości głosów oddanych w trakcie głosowania tajnego:
I. głosów ważnych (jeśli zostanie zaznaczonych 6 lub mniej osób),
II. głosów nieważnych (jeśli zostanie zaznaczonych więcej niż 6 osób),
III. głosów oddanych "za",
IV. głosów oddanych "przeciw",
V. głosów wstrzymujących się od głosowania (głosowanie jawne),
VI. wykonanie innych czynności technicznych związanych z obsługą
głosowania.
13. Ze swych czynności Komisja Skrutacyjna sporządza protokół.
14. Przewodnicząca/y Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie przedstawia wyniki głosowania
Radzie Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn.
15. Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn rekomenduje pisemnie
Prezydentowi Miasta Olsztyna sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych
kandydatów i kandydatek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Olsztynie.
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