W lewym górnym
rogu dokumentu
pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2020
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miasta i
Gminy w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 91 §2, art. 1517 §4, art.237 11a ,art. 23712,w związku z art.23712 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz.U.2019.1040 t.j) oraz art. 4 ust.3 i art. 8 ust.2
ustawy z dnia 04 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz.U.2019.1352. t.j), art. 2 ust.7 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz.U.2019.1969 t.j) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam regulamin wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Przeprowadzenie wyborów na przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju ustalam na dzień 28 maja 2020 r. w godzinach od 10.00-11.00.
§ 3.
Kandydatów na przedstawicieli należy zgłaszać do 26 maja 2020 r. do godz. 11.00 w
Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.
§ 4.
Do przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników wyznaczam komisję wyborczą w
składzie:
1. Monika Bukowska - Przewodnicząca Komisji
2. Anna Sokołowska – członek Komisji
3. Jolanta Kotlarz – członek Komisji
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.99.2020 z dnia 25 maja 2020 r.

REGULAMIN WYBORU PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE
MIASTA I GMINY W LĄDKU-ZDROJU
§1.
1.Każdy pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju ma czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Każdemu pracownikowi przysługuje jeden głos.
3. Wybory są tajne i bezpośrednie.
4. Głosować można tylko osobiście.
5. Termin wyborów ustala Burmistrz Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§2.
Wybory przeprowadza się na koszt pracodawcy, w czasie pracy i miejscu wyznaczonym
przez pracodawcę.
§3.
1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy w
Lądku-Zdroju w drodze zarządzenia.
2. W skład komisji wchodzi 3 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.
3. Komisja wykonuje czynności wskazane w niniejszym regulaminie.
4. Członkowie komisji wybierają ze swojego składu przewodniczącego komisji.
5. Z przeprowadzonego głosowania komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy
członkowie komisji.
6. Protokół stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Pracownicy mogą zapoznać się z protokołem komisji w Wydziale Organizacyjnym.
§ 4.
1. Kadencja przedstawiciela załogi trwa 4 lata.
2. W przypadku wyboru osoby zatrudnionej na czas określony wybór następuje na czas
trwania stosunku pracy.
3. W przypadku rezygnacji pracownika z funkcji przedstawiciela pracowników przeprowadza
się ponowne wybory, w terminie nie dłuższym niż w ciągu miesiąca od złożenia rezygnacji.

4. Odwołanie przedstawiciela załogi przed upływem kadencji może nastąpić na wniosek, co
najmniej ¼ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 5.
Przedstawiciel załogi pracowników wykonuje zadania, o których mowa w przepisach prawa.

§ 6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.99.2020 dnia 25 maja 2020 r.

.......................................
(miejscowość i data)

.........................................................
(imię i nazwisko kandydata)

…………………………………………………………………………….
(nazwa komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na przedstawiciela pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju na kadencję 2020 -2024.

........................................
(podpis kandydata)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.99.2020 dnia 25 maja 2020 r.

PROTOKÓŁ KOMISJI WYBORCZEJ Z GŁOSOWANIA NA PRZEDSTAWICIELA
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W LĄDKU-ZDROJU

1. Głosowanie w dniu..............................
2. Liczba uprawnionych do głosowania....................
3. Komisja wydała ................ kart do głosowania.
4. Udział w głosowaniu wzięło ...............pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Lądku
-Zdroju.
5. Oddano kart do glosowania...................... W tym:
a) głosów ważnych .......................
b) głosów nieważnych………………………..
6. Zgodę na kandydowanie złożyli następujący pracownicy Urzędu:
7. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów: ważnych / nieważnych.
1..........................................

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

2.............................................

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

3..............................................

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

Komisja stwierdza, że największą liczbę głosów uzyskał(a)........................................i tym
samym został (a) wybrana na przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i Gminy w LądkuZdroju. Komisja wyborcza:
1..........................................

............................Przewodniczący (a) Komisji

2. .........................................

.............................Członek komisji

3. .........................................

.............................Członek komisji

Z wynikiem zapoznano Burmistrza Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju.

...........................................
(data i podpis Burmistrza)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.99.2020 dnia 25 maja 2020 r.

INFORAMCJA O WYBORZE PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW URZĘDU
MIASTA I GMINY W LĄDKU-ZDROJU

Z dniem .................., zgodnie z procedurą wyboru, na przedstawiciela pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju został(a) wybrany(a)
......................................................

Komisja Wyborcza w składzie:

1............................................................. Przewodniczący Komisji
2.............................................................. Członek Komisji
3............................................................... Członek Komisji

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.99.2020 dnia 25 maja 2020 r.

Lądek-Zdrój , dnia...................

ZAŚWIADCZENIE O WYBORZE NA PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIASTA I GMINY W LĄDKU-ZDROJU

Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu
................... Pan(i) został(a) wybrana/y na przedstawiciela pracowników Urzędu Miasta i
Gminy w Lądku-Zdroju na kadencję 2020/2024 …………………………………….

Komisja Wyborcza w składzie:
1..........................................

............................Przewodniczący (a) Komisji

2. .........................................

.............................Członek komisji

3. .........................................

.............................Członek komisji

(imię i nazwisko)

(podpis)

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.99.2020 dnia 25 maja 2020 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA
WYBÓR PRZEDSTAWICIELA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W
LĄDKU-ZDROJU

□ ………………………….
□ …………………………..
□ …………………………….
□ …………………………….
□ ……………………………

Głos jest ważny, gdy znak X jest postawiony przy jednym nazwisku.

W pozostałych przypadkach (znak X przy więcej niż przy jednym nazwisku, własne dopiski,
skreślenia poszczególnych kandydatów) głos jest nieważny.

