REGULAMIN WYBORÓW
przedstawicieli elbląskich organizacji pozarządowych
do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych (REOP)
1. Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych składa się z 9 przedstawicieli elbląskich
organizacji pozarządowych.
2. Wybory do Rady na trzyletnią kadencję przeprowadzane są podczas Konferencji
Plenarnej Elbląskich Organizacji Pozarządowych, organizowanej przez Radę ustępującej
kadencji we współpracy z Urzędem Miejskim w Elblągu.
3. Na konferencję zaproszone są wszystkie elbląskie organizacje pozarządowe, zgodnie z
definicją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Każda organizacja otrzymuje jeden mandat wyborczy.
5. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa trzyosobowa Komisja Skrutacyjna.
6. Członkowie Rady wybierani są spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.
7. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata.
8. Kandydat musi być członkiem elbląskiej organizacji pozarządowej.
9. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego naboru,
tj. od 22 kwietnia do 24 maja 2013, do godz. 16.00. Formularze w zamkniętych
kopertach (z załączoną wypełnioną ankietą zgłoszeniową w wersji elektronicznej – na
płycie CD), z adnotacją „Wybory do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych”
należy składać w Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu, ul. Związku
Jaszczurczego 17 w godzinach pracy Centrum (poniedziałek-piątek: 9.00-17.00).
10. Formularze złożone po terminie oraz nie spełniające kryteriów formalnych (np.
brak załącznika), nie będą uwzględniane. Istnieje możliwość uzupełnienia braków w
formularzu w ciągu 3 dni.
11. Lista kandydatów będzie opublikowana na stronie www.cop.elblag.pl od dnia 27
maja.
12. Głosowanie jest tajne.
13. Wybór dokonany zostaje poprzez zaznaczenie na karcie do głosowania nazwisk
kandydatów, na których oddaje się głos.
14. W przypadku nieobecności przedstawiciela organizacji na Konferencji, dopuszcza się
głosowanie w formie pisemnego zgłoszenia, drogą listową (na adres: Centrum Organizacji
Pozarządowych, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg) lub elektroniczną (na adres
e-mail: biuro@cop.elblag.pl) poprzez przekazanie listy wybranych osób, podpisanej przez
dwóch członków zarządu. Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane od 27 maja do 4
czerwca 2013 r., do godziny 12:00. W przypadku wątpliwości co do prawomocności
zgłoszenia, ostateczną decyzję podejmuje Komisja Skrutacyjna.

15. Głos jest nieważny, jeżeli:
a. nie zostanie zaznaczone żadne z nazwisk,
b. głos oddała osoba, która nie dysponuje mandatem wyborczym.
16. Karta przekreślona jest głosem ważnym, traktowanym jako głos przeciwko wszystkim
kandydatom. Dopisanie nazwisk na karcie nie wpływa na ważność głosu.
17. Do Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych wchodzi 9 osób, które otrzymały
największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów przy 9. i 10. kandydaturze,
odbędzie się dodatkowe głosowanie jawne.
18. Wynik głosowania przedstawia niezwłocznie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
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