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Załącznik do uchwały Nr I/1/2003/D 
 

 
ORDYNACJA WYBORCZA 

do władz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
Poznań, dnia 24.02.2003 r. 

 
ZASADY OGÓLNE 
 
1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru 

- przewodniczącego 
- członków zarządu 
- członków komisji rewizyjnej 

 
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie przedstawicielowi gminy 

i powiatu członkowskiego ustanowionemu przez Radę Gminy / Powiatu, za 
 pośrednictwem, którego gmina będzie działała w Stowarzyszeniu. 

 
3. KaŜdej gminie/powiatowi przysługuje 1 głos. 
 
4. Wybory są bezpośrednie, tajne na nieograniczoną liczbę kandydatów 
 
5. Wybory są waŜne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa ogólnej liczby 

członków Stowarzyszenia. 
 
6. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w następującej kolejności:  

1) wybór przewodniczącego 
2) pozostałych członków zarządu 
3) komisji rewizyjnej  

 
7. Przewodniczącym Stowarzyszenia zostaje ten kandydat, który otrzyma 

bezwzględną większość głosów. 
8. Członkami zarządu i komisji rewizyjnej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają 

zwykłą większość głosów. 
 
LICZEBNOŚĆ ORGANÓW STOWARZYSZENIA 
 
9. Zarząd składa się z  9      osób (łącznie z przewodniczącym), 
      Komisja Rewizyjna z 3 - 5   osób. 

 
SPIS PRZEDSTAWICIELI GMIN I POWIATÓW 
 
10. Komisja Skrutacyjna, zwana dalej Komisją, sprawdza sporządzony przez biuro 

Stowarzyszenia spis przedstawicieli gmin i powiatów zawierający: 
a/ imię i nazwisko przedstawiciela gminy/powiatu 
b/ nazwę reprezentowanej gminy/powiatu 
c/ pełnioną funkcję 
Załącznikiem do powyŜszego spisu jest lista obecności z własnoręcznym 
podpisem przedstawiciela. 
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11. Przed rozpoczęciem wyborów Komisja sprawdza czy nikt nie wnosi zastrzeŜeń do 
danych zawartych w spisie. Komisja jest zobowiązana do wyjaśnienia 
ewentualnych zastrzeŜeń. 

 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA PRZEWODNICZ ĄCEGO 
 
12. Zgłaszającym kandydaturę moŜe być wyłącznie przedstawiciel gminy/powiatu 

będących członkiem Stowarzyszenia, legitymujący się mandatem 
 
13. Zgłaszający podaje swoje imię i nazwisko, nazwę gminy/powiatu i pełnioną w niej 

funkcję oraz analogiczne dane personalne kandydata. 
 
14. Po zebraniu zgłoszeń kandydatur przewodniczący obrad zwraca się do 

przedstawicieli o zgłaszanie uwag lub zastrzeŜeń do proponowanych osób, 
a  następnie zapytuje kolejno o wyraŜenie zgody kandydatów. 

 
15. Komisja sprawdza bierne prawo wyborcze i dokonuje rejestracji kandydatów na  

liście w kolejności alfabetycznej. 

 
SPOSÓB GŁOSOWANIA I USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW 
PRZEWODNICZĄCEGO STOWARZYSZENIA 
 
16. Na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią SGiPW umieszcza się 

w porządku alfabetycznym nazwiska zarejestrowanych kandydatów 
 
17. Głosujący moŜe oddać głos tylko na jednego kandydata stawiając znak „X” 

w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. 
 
18. Głos jest niewaŜny, jeśli znak „X” postawiono przy więcej niŜ jednym nazwisku. 
 
19. Uprawnieni do głosowania oddają swoje głosy poprzez wrzucenie karty do 

głosowania do uprzednio sprawdzonej i opieczętowanej urny wyborczej. 
 
20. Po oddaniu głosów przez wszystkich uprawnionych przewodniczący Komisji 

zarządza zakończenie głosowania, po czym Komisja przystępuje do obliczania 
wyników. 

 
21. Komisja sporządza protokół, który zawiera dane o liczbie 

a/ upowaŜnionych do głosowania 
b/ uczestniczących w głosowaniu 
c/ głosów waŜnych 
d/ głosów niewaŜnych 
e/ głosów waŜnych oddanych na poszczególnych kandydatów 
 

21. Przewodniczący Komisji odczytuje protokół i podaje do wiadomości nazwisko 
kandydata, który otrzymał bezwzględną ilość głosów i tym samym został wybrany 
przewodniczącym Stowarzyszenia. 

 
22. Jeśli w pierwszym głosowaniu kandydat na przewodniczącego nie uzyska 

bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków 
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Stowarzyszenia przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczy 
tylko dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów. 

 
SPOSÓB GŁOSOWANIA I USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW ZARZ ĄDU 
 
23. Do wyboru Zarządu Stowarzyszenia mają zastosowanie odpowiednio pkt 11-16 

oraz 19-21 niniejszej ordynacji. 
 
24. Głosujący moŜe oddać głos stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok 

nazwisk najwyŜej  8 kandydatów 
 
25. Głos jest niewaŜny, jeśli znak „X” postawiono przy więcej niŜ 8 nazwiskach. 
 
26. Przewodniczący Komisji odczytuje protokół i podaje do wiadomości nazwiska 

kandydatów, który otrzymali największą ilość głosów i tym samym zostali wybrani 
do Zarządu Stowarzyszenia. 

 
SPOSÓB GŁOSOWANIA I USTALANIE WYNIKÓW WYBORÓW KOMIS JI 
REWIZYJNEJ 
 
27. Stosuje się odpowiednio pkt 11 – 16 oraz 19 - 21 niniejszej ordynacji. 
 
28. Głosujący moŜe oddać głos stawiając znak „X” w kratce z lewej strony, obok 

nazwisk najwyŜej 5   kandydatów 
 
29. Głos jest niewaŜny, jeśli znak „X” postawiono przy więcej niŜ 5 nazwiskach 
 
30. Przewodniczący Komisji odczytuje protokół i podaje do wiadomości nazwiska 

kandydatów, który otrzymali największą ilość głosów i tym samym zostali wybrani 
do Komisji Rewizyjnej 

 
31. Wybór zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika następuje zgodnie 

z § 19 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia. 
 
 


