Informacja wyborcza dotycząca wyborów członków Żorskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie art. 41f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1057 z późn. zm.)
oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory nr. OR0050.152.2021 z dnia
05.02.2021 r. Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ogłasza
informację wyborczą dotyczącą wyborów członków Żorskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Zebranie Delegatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych

w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie odbędzie się w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych
(dalej w skrócie ŻCOP) na osiedlu Sikorskiego 52, (44-240 Żory) w dniu 26.02.2021 r.
o godzinie 17.00, gdzie uczestnicy – w liczbie dozwolonej obowiązującymi aktualnie
przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – będą brali
osobisty udział w zebraniu delegatów, w różnych pomieszczeniach ŻCOP komunikując
się między sobą za pomocą platformy zoom.us.
3. W razie niemożności przybycia do siedziby ŻCOP upoważnieni delegaci organizacji

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej w skrócie
zwanymi łącznie „organizacjami pozarządowymi”) będą mogli wziąć udział w zebraniu
delegatów łącząc się z uczestnikami zebrania delegatów oraz prowadzącym je
Przewodniczącym – za pomocą platformy zoom.us., przekazującej obraz oraz dźwięk.

4. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie w formie pisemnej chęci

uczestnictwa w Zebraniu Delegatów w formule on- line o której mowa w ust. 3,
nie później niż do dnia 24.02.2021 roku do godziny 15:30, przy czym o zachowaniu
terminu decyduje data wpływu do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
5. Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych zwraca się z powodów porządkowych

z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych, o wcześniejsze składanie
oryginałów upoważnień dla delegatów, aby usprawnić weryfikację osób biorących
udział w Zebraniu Delegatów. W przypadku, gdyby osoby składające podpis na
upoważnieniu dla delegata nie były wpisane jako osoby reprezentujące dany podmiot
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym rejestrze lub ewidencji, prosimy
o przedstawienie stosownych dokumentów upoważniających te osoby
do reprezentowania danego podmiotu.
6. Nadzór nad przebiegiem Zebrania Delegatów organizacji pozarządowych oraz

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którego przedmiotem będzie wybór
członków Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących te
organizacje i podmioty sprawuje Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych. Dla zapewnienia prawidłowego nadzoru Dyrektor Żorskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych może powołać swojego pełnomocnika.
7. Zebranie Delegatów wybiera Przewodniczącego oraz Protokolanta lub Protokolantów.
8. Zebranie Delegatów prowadzi przewodniczący wybrany przez delegatów spośród

upoważnionych delegatów.
9. Zebranie Delegatów wybiera komisję skrutacyjną. Członkami komisji skrutacyjnej

mogą być upoważnieni delegaci.
10. Zebranie Delegatów prowadzone będzie w czasie rzeczywistym.
11. Każdy uczestnik zebrania ma obowiązek zasłaniania ust i nosa przez cały czas trwania

zebrania. Ponadto, każdy uczestnik proszony jest o zabranie własnego długopisu oraz
rękawiczek ochronnych na czas podpisywania listy obecności oraz głosowania.

Rozdział II
Przygotowanie do Zebrania Delegatów:
12. Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych przekazuje do informacji publicznej poprzez
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów do Żorskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
13. Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych przygotowuje karty do głosowania oraz
przekazuje je do informacji publicznej poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej.
14. Za terminowe przekazanie materiałów uczestnikom Zebrania Delegatów odpowiada
Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Materiały te przekazywane są w
sposób określony w pkt 13.
Rozdział III
Procedura wyborcza
15. Kandydatami w wyborach na członka Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
mogą być jedynie osoby, które zostały zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na karcie zgłoszenia kandydata, która stanowi załącznik
do uchwały Rady Miasta Żory Nr 102/IX/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia
trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Żorskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.3678).
16. Kandydaci do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą uczestniczyć
w Zebraniu Delegatów w celu autoprezentacji i odpowiedzi na ewentualne pytania zadane
przez upoważnionych delegatów.
17. Delegatami podczas Zebrania Delegatów zwołanego w celu wyborów do Żorskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego mogą być jedynie osoby, które zostały upoważnione przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za pomocą pisemnego
upoważnienia, które stanowi załącznik do uchwały Rady Miasta Żory
Nr 102/IX/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz

organizacji i trybu działania Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego poz.3678).
18. Przewodniczący Zebrania Delegatów przedstawia na Zebraniu Delegatów wszystkie
zgłoszone kandydatury w porządku alfabetycznym.
19. Karty do głosowania, zawierające imienną listę kandydatów zgłoszonych przez organizacje
przygotowuje Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych i publikuje je w Biuletynie
Informacji Publicznej. Na karcie do głosowania należy wpisać w wyznaczonym miejscu nazwę
głosującej organizacji.
20.Głosowanie polega na postawieniu na karcie do głosowania znaku [X] w kratce
z lewej strony obok danych wybranego kandydata, na którego się głosuje. Delegat
uprawniony jest do wskazania wyłącznie 6 osób z listy. Postawienie znaku [X] przy większej
liczbie nazwisk niż 6 uważa się za głos nieważny.
21. W przypadku uczestnictwa w Zebraniu Delegatów w formie zdalnej głosowanie odbywa
się poprzez wypełnienie karty do głosowania (dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej
Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych) i okazanie jej do kamery, a następnie
przesłanie podpisanej, zeskanowanej lub sfotografowanej karty do głosowania na adres
biuro@cop.zory.pl w czasie rzeczywistym trwania Zebrania Delegatów.
22. Głosy oblicza Komisja Skrutacyjna, która po zakończeniu głosowania sporządza protokół, a
następnie przekazuje wraz z kartami do głosowania Przewodniczącemu Zebrania, który
ogłasza wyniki głosowania.
23. Wyniki wyborów do Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz protokół
z Zebrania Delegatów ogłaszane są przez Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie po zakończeniu Zebrania Delegatów,
nie później niż 14 dni od zakończenia Zebrania Delegatów.

Rozdział IV
Wymagania systemowe, sprzętowe i prędkości łącza internetowego dla PC, Mac i Linux dla
aplikacji ZOOM
24. Wymagania systemowe
a) Połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe

(3G lub 4G/LTE)
b) Głośniki i mikrofon – wbudowana lub podłączane na USB lub bezprzewodowe

bluetooth
c) Kamera internetowa lub kamera internetowa HD - wbudowana lub podłączana

na USB
d) Lub, kamera video HD lub HD z kartą przechwytywania wideo

25. Obsługiwane systemy operacyjne
e) macOS X z systemem macOS 10.7 lub nowszym
f) Windows 10. Uwaga: W przypadku urządzeń z systemem Windows 10 muszą

one mieć zainstalowane jedną z następujących wersji Windows 10: Home, Pro
lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.
g) Windows 8 lub 8.1
h) Windows 7
i)

System Windows Vista z sp1 lub nowszy

j)

System Windows XP z dodatkiem SP3 lub nowszy

k) Ubuntu 12.04 lub wyższy
l)

Mint 17.1 lub wyższy

m) Red Hat Enterprise Linux 6.4 lub nowszy
n) Oracle Linux 6.4 lub nowszy
o) CentOS 6.4 lub wyższy
p) Fedora 21 lub wyższa
q) OpenSUSE 13.2 lub nowsze

r) ArchLinux (tylko 64-bitowe)

26. Obsługiwane tablety i urządzenia mobilne
s) Surface PRO 2 lub wyższy z systemem Windows 8.1 lub nowszym. Uwaga: W

przypadku tabletów z systemem Windows 10 wymagana jest wersja Windows
10 Home lub Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany.
t)

Urządzenia z systemami iOS i Android

u) Urządzenia blackberry

27. Obsługiwane przeglądarki
v) Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+
w) Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
x) Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

28. Zalecane przeglądarki. Możliwość wykorzystania wszystkich funkcjonalności przy
uruchomieniu Zoom w wersji przeglądarkowej dają:
y) Microsoft Edge 38.14393.0.0 lub wyższa
z) Google Chrome 53.0.2785 lub wyższa

29. Wymagania dotyczące procesora i pamięci (Minimalne Zalecane)
aa) Procesor Pojedynczy rdzeń
bb) 1Ghz lub wyższy
cc) Dual Core 2Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD)
dd) Pamięci RAM N/A 4 Gb

30. Dodatkowe informacje techniczne:
ee) Laptopy dwu- i jednordzeniowe mają zmniejszoną liczbę klatek na sekundę

podczas udostępniania ekranu (około 5 klatek na sekundę). Aby uzyskać
optymalną wydajność udostępniania ekranu na laptopach, zalecamy
czterordzeniowy procesor lub wyższy.
ff) Linux wymaga procesora lub karty graficznej, która może obsługiwać OpenGL

2.0 lub nowszą.

31. Obsługa wysokiej rozdzielczości DPI
gg) Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości DPI są obsługiwane w wersji Zoom 3.5

lub nowszej
32. Wymagania dotyczące przepustowości (prędkości łącza internetowego)
Przepustowość wykorzystywana przez Zoom optymalizuje się w oparciu o sieć
uczestników. Automatycznie dostosuje się do środowisk 3G, WiFi lub przewodowych.
Zalecana przepustowość spotkań internetowych:
hh) Dla połączenia wideo w trybie 1:1:
1.hh.i.

600 kb/s (do / od) dla wysokiej jakości wideo

1.hh.ii.

1,2 Mb/s (do / od) dla wideo w jakości HD 720p

1.hh.iii. Odbieranie wideo w jakości HD 1080p wymaga 1,8 Mb/s
1.hh.iv. Wysyłanie wideo w jakości HD 1080p wymaga 1,8 Mb/s
ii) W przypadku grupowych połączeń wideo:
1.ii.i.

800kb/s/1.0Mb/s (do / od) dla wysokiej jakości wideo

1.ii.ii.

Do wyświetlania w galerii i/lub wideo HD 720p: 1,5 Mb/s /1,5

Mb/s
1.ii.iii.

Odbieranie wideo HD 1080p wymaga 2,5 Mb/s (do / od)

1.ii.iv.

Wysyłanie wideo HD 1080p wymaga 3,0 Mb/s (do / od)

jj) Tylko do udostępniania ekranu (bez miniatury wideo): 50-75 kb/s
kk) Do udostępniania ekranu za pomocą miniatury wideo: 50-150 kb/s

Podpisał
Adam Grześkiewicz
Dyrektor Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

