
Zarządzenie Nr 3/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi 

z dnia 29.01.2018 roku

w sprawie: wprowadzenia regulaminu wyborów Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych w
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi 

Na podstawie: § 5 pkt 1g  Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi,
zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia
26.02.2015 roku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi
zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadzić Regulamin wyborów Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Czeladzi, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam ST. Inspektorowi ds. Kadr i Administracji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    Dyrektor
                                                                                          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
                                                                                                                 w Czeladzi

                                                                                                         mgr Henryk Michalski 



Załącznik do Zarządzenia nr 3/2018
Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czeladzi z dnia 29.01.2018 r.

Regulamin wyborów Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi 

§  1.  Komisja  Kwalifikacyjna  ds.  Świadczeń Socjalnych ,  zwana  dalej  „Komisją  Kwalifikacyjną”  działa  w
trzyosobowym składzie, reprezentującym pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi, w
kontaktach z Pracodawcą, w zakresie korzystania ze świadczeń socjalnych.

§ 2. 1. Wyboru członków Komisji Kwalifikacyjnej dokonuje się poprzez głosowanie pracowników Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi, zwanym dalej „MOSiR” na wskazane przez siebie osoby.
2.  Członek  Komisji  winien  być  pracownikiem MOSiR  w  Czeladzi  zatrudnionym na  czas  nieokreślony  i
posiadającym co najmniej dwuletni staż pracy oraz nie biorącym udziału w pracach Komisji Skrutacyjnej.

§ 3. 1. Wybory Komisji przygotowuje i przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
2.Dyrektor MOSiR w Czeladzi odrębnym zarządzeniem powołuje Komisję Skrutacyjną oraz wyznacza termin
przeprowadzenia wyborów.

§ 4.  1. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania w ilości  równej ilości  osób zatrudnionych w
MOSiR w Czeladzi zatrudnionych w dniu głosowania.
2. Karty do głosowania zostaną kolejno ponumerowane i ostemplowane pieczątką
3. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5.  1. W dniu głosowania pracownik otrzymuje kartę do głosowania, po uprzednim złożeniu podpisu na
liście osób zatrudnionych w MOSiR w dniu wyborów.
2. Pracownik oddaje swój głos poprzez wrzucenie karty do głosowania  do opieczętowanej urny, oznaczonej
napisem „Wybory Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych”.
3. Na karcie do glosowania pracownik winien wpisać nie mniej niż jedną i nie więcej niż trzy osoby, na które
oddaje swój głos. W przeciwnym razie głos uznany zostanie za nieważny.
4. Jeżeli pracownik wpisze na karcie do głosowania osobę nie spełniającą wymagań określonych w § 2 ust 2
niniejszego Regulaminu osoba ta nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów.

§  6.  1.  W skład  Komisji  Kwalifikacyjnej  wchodzą  trzy  osoby,  które  uzyskają  największą  liczbą  głosów
ważnych i  wyraziły  zgodę na pracę w Komisji  Kwalifikacyjnej.  W przypadku braku takiej  zgody w skład
Komisji wejdzie następna osoba z największą liczbą głosów ważnych.
2. Jeżeli na ostatnim miejscu znajdzie się więcej osób z równą liczbą głosów, a liczba tych osób będzie
większa niż wolnych miejsc, wówczas przeprowadzone zostanie głosowanie, w którym uczestniczyć będą
tylko te osoby, które uzyskały równą liczbę głosów. Głosowanie trwa do skutku.
3.  Dodatkowe  głosowanie  (kolejne  tury  głosowania)  Komisja  Skrutacyjna  ogłasza  w  porozumieniu   z
Dyrektorem MOSiR w Czeladzi.
4. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu głosowania.

§ 7. 1. Wyniki wyborów ustalone przez Komisję Skrutacyjną są ostateczne.
2.  Wyniki  podane zostaną do wiadomości pracowników MOSiR w Czeladzi  poprzez ich wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w budynku MOSiR w Czeladzi.

§  8.  Głosowanie  uznaje  się  za  nieważne,  jeżeli  zostało  przeprowadzone  z  naruszeniem  postanowień
niniejszego Regulaminu.



Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór karty do głosowania 

pieczątka

Karta do głosowania nr ….................

Wybory Komisji Kwalifikacyjnej ds. Świadczeń Socjalnych  w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Czeladzi 

Oddaję głos na proponowanych kandydatów do Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych:

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

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

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

*w pkt. 1-3 wskazać imię i nazwisko każdego kandydata


