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Ordynacja wyborcza do władz
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

w Dobrzyniu nad Wisłą

 Podstawa prawna: Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 
7.04.1989 r. oraz Statutu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 
&21 pkt 5 i uchwała nr I/1/06 z dnia 14.02.1996 r. Zgromadzenia 
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej przyjęta w Rypinie.

Każdy członek rzeczywisty wybiera 2 przedstawicieli 
(1 z władz gminy minimum radny, 1 może pochodzić 
spoza władz gminy).
Wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego Stowarzy-
szenia dokonuje Rada Gminy w formie uchwały.
Zmiana przedstawiciela członka rzeczywistego powinna 
być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi.
Osoba wybrana przedstawicielem członka rzeczywistego 
nie przyjmuje w pracach Stowarzyszenia obowiązków 
swego poprzednika.
Przedstawiciel Stowarzyszenia wybrany do pełnienia 
funkcji w władzach Stowarzyszenia pełni ją do czasu
utraty mandatu lub odwołania go przez Zgromadzenia 
Stowarzyszenia.
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Procedurze wyborczej podlegają następujące organy 
Stowarzyszenia:
a. Rada Stowarzyszenia w liczbie 11 przedstawicieli b. 
Zarząd Stowarzyszenia w liczbie 5 przedstawicieli  (2/5 
może pochodzić spoza grona przedstawicieli szczególnie 
fachowcy skarbnik    lub    wiceprezes    odpowiadający    
za    dokumenty Stowarzyszenia), 
c. Komisja Rewizyjna w liczbie 3 przedstawicieli.
Wybrane władze Stowarzyszenia winny ukonstytuować 
się w ciągu 14 dni od dnia wyborów w składzie podanym 
w statucie.
Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru 
trwa do czasu wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
Wybór nowych władz Stowarzyszenia powinien  
nastąpić w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia nowej 
kadencji rad gmin.
Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu 
tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
W razie ustąpienia członka (przedstawiciela) Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej Rada może powołać nowego, do cza-
su najbliższego walnego Zgromadzenia z tym, że liczba 
dokoptowanych nie może przekroczyć  
1/5 ogólnej liczby członków (przedstawicieli) pochodzą-
cych z wyboru.
Nie można łączyć członkostwa (przedstawicielstwa) w orga-
nach Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Dopuszcza się wybór nieobecnego przedstawiciela do władz 
jeżeli zgłaszający przedłoży jego oświadczenie zawierające 
zgodę na kandydowanie do określonych władz.
Pierwsze zebranie nowo wybranych władz zwołuje prze-
wodniczący Komitetu Założycielskiego (Przewodniczący 
ustępującej Rady Stowarzyszenia).
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Zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się w pierwszym 
terminie a jeżeli frekwencja jest nie wystarczająca to odby-
wa się w drugim terminie 30 minut od pierwszego posia-
dając ważność.
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