
ZARZĄDZENIE Nr 62/2022 
Wójta Gminy Ciepielów  

z dnia 7 października 2022 roku 
 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia głosowania nad wyborem 

przedstawicieli Organizacji do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561 z późn. zm.) oraz art. 41g ust.1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 

1327 ze zm.)  w związku z Uchwałą Nr XLIII/238/2022 Rady Gminy Ciepielów z dnia 22 lipca 

2022 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego 
- zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Powołuję Komisję do przeprowadzenia głosowania nad wyborem przedstawicieli Organizacji do  

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w składzie: 

1) Marcin Bielecki – przewodniczący komisji,  

2) Barbara Gębka - sekretarz komisji, 

3) Mariusz Borek  – członek komisji. 

§ 2. 

Lista zgłoszonych kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Gminie Ciepielów stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 3. 

1. Każda organizacja mająca siedzibę na terenie Gminy Ciepielów, może głosować na 

dwóch kandydatów w terminie do 21 października 2022 roku.  

2. Wzór karty głosowania stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.  

3. Wybór kandydatów na członków Rady Pożytku musi zostać potwierdzony na karcie do 

głosowania, czytelnymi podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu Organizacji.  

4. Wypełnione karty do głosowania należy składać w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 

1 w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Wybory do Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Gminie Ciepielów” w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie, 

na kopercie należy zamieścić również oznaczenie podmiotu składającego kartę do 

głosowania.  

5. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie lub nie będą podpisane przez osoby 

upoważnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, nie będą uwzględniane. 

6. Komisja na podstawie złożonych kart do głosowania ustala wyniki głosowania na 

poszczególnych kandydatów i sporządza protokół. 

7. Do Rady Pożytku wchodzi czterech przedstawicieli Organizacji, którzy uzyskali w 

głosowaniu największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów o wyborze na 

członka Rady Pożytku decyduje Wójt, mając na względzie zapewnienie udziału osób 

aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej.  

8. Protokół z głosowania uwzględniający ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych 

kandydatów zostanie udostępniony na stronie internetowej www.ciepielow.pl oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ciepielów.  

 

§4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                        Wójt Gminy Ciepielów 

 

/-/ Artur Szewczyk 



Załącznik nr 1  
Do Zarządzenia Nr 62/2022 

Wójta Gminy Ciepielów  
z dnia 7 października 2022 roku 

 

Lista zgłoszonych kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Gminie Ciepielów  
 

W ramach naboru kandydatów, który trwał od 30 sierpnia 2022 roku do dnia 

23 września 2022 roku zgłoszono następujących kandydatów: 
 

L.P Imię i Nazwisko Profil Kandydata 
Dane organizacji 

pozarządowej 

zgłaszającej 

1 Michał Miller Członek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Gardzienice Kolonia, członek Koła 

Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach 

Kolonii, Sołtys Gardzienic Kolonii od 3 

kadencji. 

 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Gardzienice Kolonia 

2 Jan Bańcerowski Pełni funkcję prezesa Koła Gospodyń 

Wiejskich w Gardzienicach Kolonii. 

Koło to aktywnie uczestniczy w 

pracach na rzecz społeczności lokalnej 

i budowy społeczności obywatelskiej. 

 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Gardzienicach 

Kolonia 

3 Małgorzata Hamela Ekonomista, księgowa, absolwentka 

Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości 

w Radomiu. Współzałożycielka  KGW 

„Bąkowianki” w Bąkowej, pełniąca 

funkcję w zarządzie Koła jako 

skarbnik. Aktywnie uczestniczy w 

osiąganiu celów organizacji pożytku 

publicznego na terenie wsi Bąkowa 

oraz sąsiednich wsi. Jako rodowita 

Bąkowianka nie obce są jej problemy i 

potrzeby naszej społeczności. 

 

Koło Gospodyń 

Wiejskich 

„Bąkowianki” w 

Bąkowej 

4 Paweł Adamowicz Posiada wieloletnie doświadczenie jako 

członek zarządu trzech stowarzyszeń 

„Video Ciepielów”, „Zwierzęta 

Dzieciom” oraz „GKS LIDER Video 

Ciepielów”. Od 15 lat jest 

wolontariuszem pracując z dziećmi i 

dorosłymi osobami 

niepełnosprawnymi. 

 

Stowarzyszenie 

„Zwierzęta 

Dzieciom” 

5 Piotr Nowakowski 30 letnie doświadczenie w 

stowarzyszeniach, klubach sportowych 

oraz organizacjach pożytku 

publicznego. 

 

KS „VIDEO” 

Ciepielów 

 
  
 

 



Załącznik nr 2 
Do Zarządzenia Nr 62/2022 

Wójta Gminy Ciepielów  
z dnia 7 października 2022 roku 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

w wyborach 

do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ciepielów 

 

1. □ Michał Miller 

zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gardzienice Kolonia 

2. □ Jan Bańcerowski 

zgłoszony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach Kolonia 

3. □ Małgorzata Hamela 

zgłoszona przez Koło Gospodyń Wiejskich „Bąkowianki” w Bąkowej 

4. □ Paweł Adamowicz 

zgłoszony przez Stowarzyszenie „Zwierzęta Dzieciom” 

5. □ Piotr Nowakowski 

zgłoszony przez KS „VIDEO” Ciepielów 

 

 

INFORMACJA 

Głosować można na maksymalnie dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej 

strony obok wybranych nazwisk z listy. Postawienie znaku „x” w kratce obok trzech lub więcej 

kandydatów albo niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. 

 

 

 
Dane organizacji głosującej na kandydatów 
 

1. Nazwa organizacji oraz dane adresowe  

 .............................................................................................................   

 ..........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 
 

………………………………………………. 

(czytelne podpisy osób upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej 

zgłaszającej kandydata) 


