
ZARZĄDZENIE NR 12/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej

Na podstawie art. 23713a  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm) 
i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam Regulamin wyboru przedstawicieli pracowników stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

2. Przedstawiciele pracowników w liczbie dwóch wybierani są do reprezentowania interesów pracowników 
wobec pracodawcy oraz dokonywania w ich imieniu uzgodnień i konsultacji wymaganych przepisami prawa.

§ 2. W celu przeprowadzenia wyboru przedstawicieli pracowników wyznaczam Komisję wyborczą w składzie:

1) Aldona Sikorska - Przewodniczący Komisji;

2) Danuta Barszcz - członek Komisji;

3) Grażyna Chaberska - członek Komisji.

§ 3. Termin pierwszych wyborów wyznaczam na dzień 28 lutego 2019 r. w godzinach 1100 - 1300.

§ 4. Kandydatów na przedstawicieli pracowników można zgłaszać Komisji wyborczej do 28 lutego 2019 r. do 
godz. 1000. 

§ 5. Kolejne wybory będą przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 22 lutego 2019 r.

Regulamin wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej

§ 1. Przedstawiciele pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej wybierani są do reprezentowania ich 
interesów wobec pracodawcy oraz dokonywania w ich imieniu uzgodnień i konsultacji wymaganych przepisami 
prawa.

§ 2. 1. Wybory przedstawicieli są powszechne, prawo wybierania ma każdy pracownik Urzędu Gminy 
w Małkini Górnej bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy

2. Wybranym może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania przedstawiciela pracowników.

3. Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach.

4. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają przedstawicieli pracowników bezpośrednio spośród 
zgłoszonych kandydatów.

§ 3. 1. Kadencja przedstawicieli pracowników trwa 5 lat licząc od dnia wyborów.

2. Wybory zarządza Wójt Gminy nie później niż 14 dni przed końcem kadencji przedstawicieli.

3. Prawo do zgłaszania kandydatów ma każdy pracownik Urzędu Gminy.

4. Kandydatów należy zgłaszać Komisji wyborczej pisemnie, najpóźniej w dniu głosowania przed jego 
rozpoczęciem, dołączajac oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na kandydowanie (załącznik nr 1 do 
Regulaminu).

§ 4. 1. Wybory przeprowadza Komisja wyborcza wyznaczona przez Wójta Gminy.

2. Komisja wyborcza sporządza listę kandydatów ułożoną alfabetycznie oraz przygotowuje karty do 
głosowania.

3. Komisja wyborcza ustala wyniki głosownia oraz sporządza protokół z głosownia zgodnie z załącznikiem nr 
2 do Regulaminu.

4. Głosowanie odbywa się w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Małkinia Górnej.

5. Głosować można tylko osobiście.

6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny 
wyborczej.

7. Wyboru dokonuje się przez postawienie znaku "X" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Głos jest 
ważny jeżeli na karcie postawiono nie więcej niż dwa znaki "X".

8. Wyborca poświadcza odbiór karty do głosownia składając swój podpis na liście osób uprawnionych do 
głosowania.

9. Listę osób uprawnionych do głosownia sporządza inspektor ds. organizacyjnych i kadr.

10. Za wybranych uznaje się dwóch pracowników, którzy otrzymali największe liczby głosów.

11. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, zarządza się kolejną turę głosowania 
z ich udziałem w dniu następnym.
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12. Komisja wydaje zaświadczenie o wyborze przedstawicieli pracowników wg. załącznika nr 3 do 
Regulaminu.

§ 5. 1. Pracownicy mogą odwołać przedstawiciela podczas trwania kadencji. W tym celu należy złożyć 
pracodawcy uzasadnione pisemne odwołanie przedstawiciela.

2. Odwołanie, aby było skuteczne musi być podpisane przez minimum 50% pracowników zatrudnionych na 
dzień jego składania.

3. Przedstawiciel może zrzec się swej funkcji z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pisemne 
oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji przedstawiciel składa do Wójta Gminy.

4. W przypadku odwołania lub zrzeczenia się funkcji przez przedstawiciela, jego obowiązki na czas do upływu 
kadencji przejmuje kandydat, który w wyborach na daną kadencję uzyskał kolejno największą ilość głosów.

5. Komisja wyborcza powiadamia tę osobę o możliwości objęcia stanowiska. W razie odmowy objęcia funkcji 
przedstawiciela lub braku kolejnego kandydata w przeprowadzonych wyborach, komisja zgłasza wniosek do Wójta 
Gminy o wyznaczenie terminu wyborów.

6. Kadencja przedstawiciela wybranego w wyborach uzupełniających kończy się w terminie określonym w § 
3 ust. 1.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

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

(imię i nazwisko pracownika)

………………………………….

(nazwa referatu/stanowiska pracy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na przedstawiciela pracowników wybranego do 
reprezentowania interesów pracowników Urzędu Gminy w Małkinia Górnej na kadencję w latach 2019 -2024.

Małkinia Górna, dnia……………............... ……………………………

(podpis )
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

1. Głosowanie w dniu ................. rozpoczęło się o godz. ........trwało bez przerwy  do godz. ..............

2. Liczba uprawnionych do głosownia wynosi ............

3. Komisja wydała kart do głosowania ............

4. Z urny wyjęto ......... kart do głosowania, w tym:

1) głosów ważnych ......

2) głosów nieważnych .......

5. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) ………………………..................... ...............

2) ………………………..................... ...............

3) ………………………..................... ...............

4) ………………………..................... ..............

5) ………………………..................... ..............

6. Komisja stwierdził, że największą liczbą głosów uzyskali i zostali wybrani na przedstawicieli pracowników:

1) ....................................................................

2) ....................................................................

Podpisy członków Komisji wyborczej

1) ………………….

2) ………………….

3) ………………….
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 
…………………………….. Pani/Pan …………………………………. został/a wybrany/a na kadencję 2019-
2014 przedstawicielem do reprezentowania interesów pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej oraz 
współdziałania z pracodawcą w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Małkinia Górna, dnia ……………………..
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