Malbork 2021-01-14

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Malbork informuje, że Zarządzeniem nr 03/2021 z dnia 14.01.2021r.
określony został REGULAMIN WYBORU REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH
NA POTRZEBY PPK.

Wybory reprezentacji osób zatrudnionych na potrzeby PPK przeprowadzone zostaną w dniu
22.01.2021 roku w godzinach od 8:00 do 14:30
siedzibie Urzędu ul. Ceglana 7 ( sala obrad ).

na koszt Urzędu Gminy, w

Kandydatów do reprezentacji Osób zatrudnionych należy zgłaszać komisji
wyborczej w terminie do 5 dni przed terminem wyborów, wskazanym w § 1 w formie
pisemnej. Osoba zatrudniona może wskazać również siebie jako kandydata w wyborach
do reprezentacji Osób zatrudnionych.
Wzór zgłoszenia w załączeniu.
Lista kandydatów zostanie udostępniona Osobom zatrudnionym poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń.
Karty do głosowania, zawierające pieczęć Pracodawcy, przy chęci głosowania za
pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy.
Głosować osobiście można w okresie wskazanym powyżej po pobraniu przez wyborców
karty do głosowania od komisji wyborczej.
Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie znaku „X” z prawej strony przy
nazwisku kandydata i wrzuceniu jej do skrzynki przeznaczonej do oddawania głosów
(skrzynka będzie znajdowała się na sali obrad Urzędu Gminy ).
W przypadku głosowania drogą pocztową decyduje data doręczenia.
Nadanie karty drogą pocztową wiąże się z wpisaniem imienia i nazwiska głosującego
pracownika jako nadawcy listu, w celu odnotowania faktu oddania głosu na liście
pracowników uprawnionych do wyborów.
Jeżeli wyborca postawił znak X przy nazwisku więcej niż jednego kandydata lub nie
postawił znaku X przy nazwisku żadnego kandydata, oddany głos jest nieważny.
Do reprezentacji osób zatrudnionych zostaną wybrane 2 osoby, które otrzymają
największą liczbę głosów podczas tajnego głosowania.
Komisja informuje załogę o wyniku wyborów poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Maria
Kwiatkowski
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WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO REPREZENTACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH

……………………………..
…………………………….
…………………………….

………………………………
Miejscowość i data

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata

Ja niżej podpisany/a zgłaszam kandydata do reprezentacji osób zatrudnionych na
potrzeby PPK w Urzędzie Gminy Malbork w osobie ……………………………………………..

…………………………………………
Podpis osoby zgłaszającej kandydata

