ZARZADZENIE NR.
BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

zdnia

.......

..........

..2017roku

w sprawie ogloszenia glosowania na czlonkéw Bielskiej Rady Dzialalnoéci Poiytku

Publicznego drugiej kadencji spoéréd kandydatéw przedstawicieli organizacji
pozarzqdowych oraz innych podmiotéw wymienionych W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. 0 dzialalnoéci poiytku publicznego i 0 wolontariacie oraz ustalenia
wzoru karty do glosowania
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz § 6 za1a,cznika do Uchwaly Nr
XVIII/ 146/16 Rady Miasta Bielsk Podlaski 2 dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu
powoiywania czionkéw oraz organizacji 1 trybu dzialania Bielskiej Rady Dziaialnoéci
Poiytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 2022) zarzqdza si<;, co nastopuje:
§ 1.

Ogiasza sio glosowanie na cz1onkéw Bielskiej Rady Dzia1a1nos'ci Pozytku
Publicznego drugiej kadencji spos'r6d kandydatéw przedstawicieli organizacji pozarzqdowych
oraz innych podmiotéw wymienionych W art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
1
do
0 dzia1a1nos'ci pozytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zalzgcznikiem nr
niniejszego zarzqdzenia.

§2. Ustala sio wzér karty do giosowania, stanowiqcy zalqcznik nr 2 do niniejszego

zarzqdzenia.
§ 3.

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Referatowi Oéwiaty
Bielsk Podlaski.
§

i

Kultury Urzodu Miasta

4. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalzgcznik Nr 1
do Zarzqdzenia

Nr1../17

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

...
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BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI
OGLASZA GLOSOWANIE NA CZLONKOW
BIELSKIEJ RADY DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO DRUGIEJ KADENCJI

Do giosowania na czionkéw Bielskiej Rady Dziaialnoéci Pozytku Publicznego uprawnione sa,
organizacje pozarzqdowe w rozumieniu ustawy o dzia1a1nos'ci poiytku publicznego i 0 wolontariacie
oraz podmioty wymienione w an. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzqce dzia1alnos'é pozytku publicznego
na terenie miasta Bielsk Podlaski.
§ 1.

17

§2.G1osowanie rozpoczyna sis; w dniu 3 marca 2017 r., a ostateczny jego termin upiywa
marca 2017 r. o godz. 15.30.

Giosowanie na kandydatéw odbywa si¢ poprzez wypehiienie formularza ,,Karta do
glosowania na kandydata na czlonka Bielskiej Rady Dzialalnoéci Poiytku Publicznego drugiej
kadencji”, stanowiqcego zaiqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia, oraz zioienie jego
opatrzonego data, pieczgciq organizacji oraz podpisami oséb uprawnionych W zamknigtej kopercie
w formie papierowej:
a) osobiécie w Biurze Podawczym Urzgdu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1 w terminie
od 3 marca 2017 roku do 17 marca 2017 roku, z dopiskiem ,,G1os0wanie na czionkéw Bielskiej
Rady Dzia1a1nos'ci Pozytku Publicznego. Nie otwieraé”;

§3.

1.

,

b) za poérednictwem poczty (decyduje data wpiywu do Urzodu Miasta Bielsk Podlaski) na adres:
Urzgd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, z dopiskiem: ,,G1osowanie na
czionkéw Bielskiej Rady Dzia1alnos'ci Pozy1ku Publicznego. Nie otwieraé”.
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpiywu karty do g1osowania do Urzgdu Miasta Bielsk
Podlaski. Karry ziozone po upiywie terminu giosowania, podpisane przez nieuprawnione osoby,
ziozone przez nieuprawnione podmioty lub na innym fonnularzy, niz przyjoty w zarzqdzeniu nie bode;

rozpatrywane.

Kaida organizacja moze oddaé wyiqcznie jeden gios na jednego wybranego kandydata z
kaidego obszaru sposréd listy kandydatéw zamieszczonej na stronie intemetowej, w Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogioszeﬁ Urzqdu Miasta Bielsk Podlaski, czyli iqcznie moie oddaé
gios na maksymalnie 6 kandydatow.
§ 5. Do Rady Pozytku wejdzie 6 przedstawicieli Organizacji, ktérzy w wyborach uzyskali
najwigkszq liczbe; gioséw w danym obszarze (w przypadku réwnej liczby g1oséw zdecyduje
losowanie), po 1 osobie z obszarow:
§

4.

i
pomoc spoieczna dziaialnoéé na rzecz osob starszych;
2) ochrona, promocja zdrowia i dzia1alnos'c' na rzecz oséb niepeinosprawnych;

1)

3) kultura ﬁzyczna, sport, turystyka i rekreacja;

4) przeciwdziaianie uzaleinieniom i zapobieganie patologiom spoiecznym;
5) nauka, edukacja, os'wiata i wychowanie;
6) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§

6. 1. Za przeprowadzenie procedury giosowania, zliczenie g}os6vv, sporzqdzenie protokoiu
listy rankingowej kandydatéw odpowiedzialny jest zespéi ds. przeprowadzenia naboru czionkéw do
Bielskiej Rady Dziaialnoéci Pozytku Publicznego, w skiadzie:
i

1)

Eugeniusz Jakubowski
Podlaski;
2) Anna Wesoiowska

—

—

Kierownik Referatu Os’wiaty

Demianiuk

—

i

Kultury Urze;du Miasta Bielsk

pracownik Referatu Os'wiaty

i

Kultury Urzgdu Miasta

Bielsk Podlaski;
3) Urszula Wiesieiowska

Podlaski.

—

pracownik Referatu Oéwiaty

i

Kultury Urzegdu Miasta Bielsk

2. Na Przewodniczqcego Zespoiu powoiujc; Eugeniusza Jakubowskiego.
§

7. Wyniki giosowania uwzglgdniajqce liczbe; gioséw uzyskanych przez poszczegélnych
kandydatéw zamieszczone zostana, na stronie intemetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogloszeﬁ Urzqdu Miasta Bielsk Podlaski.
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ZalacznikNr 2
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Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia

Karta do glosowania
Bielskiej
Dzialalnoéci
Rady
Poiytku Publicznego drugiej kadencji
na czlonka
Lp.

Nazwisko i imig kandydata

Obszar dzialania wynikajqcy
z § 6 ust. 4 zaiqcznika do
Uchwaiy Nr XVIII/146/16 Rady
Miasta Bielsk Podlaski
Pomoc spoieczna
i dzialalnoﬁé na rzecz oséb
starszych

1.‘:]

Ochrona, promocja zdrowia

Kita Jan Jakub

‘:y

Mazuruk Helena

1.L.J

Zukowski Artur

spolecznym

1:‘

Prokopiuk Walentyna

Nauka, edukacja, os'wiata

1.l_I

Andrejuk Barbara

2.E

Filipczuk Luba

i

dzialalnoéé
na rzecz oséb
niepelnosprawnych

Kultura ﬁzyczna, sport,
turystyka i rekreacja
Przeciwdzialanieuzaleinieniom
i
zapobieganie patologiom

i

wychowanie

1.

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1.

Z

Dgbowska Alina

czytelne podpisy asdb uprawnionych
do reprezentacji arganizacji

pieczgé organizacji
Uwaga.’

Przed wypelnieniem karty naleiy zapoznaé sig z instrukcjqjej wypelnienia!
Instrukcja wypelnienia karty:
1.

Glasowarzia dokonuje Sig poprzez zaznaczenie znakiem ,,x " pola obok nazwiska kandydata/kandydatéw.

2. Glasawaé moz'na rm maksymalnie 6 kandydatéw, zaznaczenie wiegcej,
obszarze spowoduje m'ewaz'nos’c' glasu oddanega w tym obszarze.

m'z'

jednego kandydata w danym

3.Jea'nej organizacji pozarzqdowej przysluguje jedna karta do glosowania, a wybér kanaﬂidatéw winien
polwierdzany podpisem oséb upowainionych do skladania aiwiadczeri wali w imieniu organizacji.

bye’

Wypelnionekarry do glosowania w zamknigtej kopercie 2 dopixkiem ,, Glosowanie na czlonkéwBielskiej Raafv
Dzialalnoici Poz'ytku Publicznego. Nie otwierac”‘ mzlezy w terminie ad dnia 3 marca do I 7 marca br. do godz.
15:30 zlaz'yc' w Biurze Podawczym Urzgdu Miasta Bielsk Podlaski, pok. 16 Zub przeslaé pocztq (decyduje data
wplywu do Urzgdu) na adres:
4.

Urzqd Miasta Bielsk Pndlaski,
I, 1 7-100 Bielsk Podlaski.

ul. Kapernika

glosowania, ktére wpfynq pa ww. termirzie, nie bgdq padpisane przez osoby upowaznione, zl0z'ane
naformularzu innym, niz' przyjgzy zarzqdzeniem nie bgdq rozpazrjywane.
nieuprawniamapodmioty,
przez
5. Karl)» do
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