REGULAMIN
wyborów do Zarządu, KR i delegatów K.Ł. CIETRZEW w Gdańsku
uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.05.2015 r.

1. Dla przeprowadzenia wyborów wybiera się 3 osobową Komisję Skrutacyjną. W przypadku,
gdyby członek Komisji kandydował na dowolną funkcje w organach koła, opuszcza Komisję, a
Walne Zgromadzenie wybiera w to miejsce inną osobę.
2.

Komisja Skrutacyjna prowadzi wybory zgodnie z niniejszym regulaminem, sporządza protokół
z głosowań podpisany przez członków Komisji i przekazuje go Sekretarzowi Zgromadzenia, a
karty do głosowania przekazuje do sekretarza Koła, który przechowuje je przez okres co
najmniej do następnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór członków Zarządu odbywa się zgodnie z §62 ust. 3 Statutu poprzez przez dokonanie
wyboru prezesa Zarządu i na jego wniosek, pozostałych członków. Po wyborze Zarządu
przeprowadza się wybór 2 delegatów na OZD i od 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Wyboru prezesa Zarządu dokonuje się następująco:
4.1. Lista z kandydatami na funkcję prezesa powstaje z osób, które zgłaszają osobiście swoją
kandydaturę i przedstawiają zamierzenia kierowanego przez siebie zarządu. Lista zostaje
zamknięta, jeżeli nie ma więcej zgłoszeń kandydatów.
4.2. Kandydować mogą nieobecni, ale ich zgoda musi być potwierdzona na piśmie. .
4.3. Komisja Skrutacyjna szereguje kandydatów alfabetycznie i przygotowuje kartki
wyborcze z ich nazwiskami.
4.4. Głosujący pozostawia nie skreślone osoby, głosując za tymi kandydaturami, a skreśla te
kandydatury, przeciw którym głosuje.
4.5. Głos wstrzymujący zaliczy się kandydatowi, któremu przy jego nazwisku postawiona
zostanie litera W.
4.6. Jeżeli jest więcej jak jeden kandydat, to za głos nieważny uznaje się kartkę bez skreśleń
lub kartkę, na której liczba kandydatów nie skreślonych jest większa niż jeden.
4.7. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy jawnie wobec Walnego Zgromadzenia, zaliczając głos
"za” kandydatowi, którego numeru nie skreślono na karcie do głosowania oraz głos
"przeciw” każdemu skreślonemu. Z kartki z głosem wstrzymującym nie zalicza się ani
głosu "za", ani głosu "przeciw" żadnemu z kandydatów.

4.8. Prezesem Zarządu wybrany zostaje kandydat, który otrzyma więcej głosów "za" niż
"przeciw”.
4.9. Jeżeli w wyborach brało udział więcej niż 2 kandydatów i żaden z nich nie otrzymał
więcej głosów „za” niż „przeciw”, przeprowadza się powtórne głosowanie wobec dwóch
kandydatów z największą ilością głosów "za" w tym głosowaniu.
4.10. Jeżeli kandydowały 1 lub 2 osoby i żadna nie otrzymała więcej głosów "za" niż
„przeciw”, przeprowadza się powtórne wybory, rozpoczynając od powtórnego zgłaszania
się kandydatów. Nie wybrani mogą powtórnie kandydować.
5. Wybrany prezes Zarządu zgłasza kandydatury na pozostałych 4 członków zarządu: łowczego,
podłowczego obw. 222, sekretarza i skarbnika.
6. Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje się następująco:
6.1. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie, a jeżeli są nieobecni, ich zgoda musi
być potwierdzona na piśmie.
6.2. Komisja Skrutacyjna szereguje kandydatów alfabetycznie na karcie do głosowania.
6.3. Głosujący pozostawia nie skreślone osoby, głosując za tymi kandydaturami i skreśla tych
kandydatów, przeciw którym głosuje.
6.4. Głos wstrzymujący zaliczy się kandydatowi, któremu przy jego nazwisku postawiona
zostanie litera W.
6.5. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy jawnie wobec Walnego Zgromadzenia, zaliczając głos
„za” każdemu kandydatowi nie skreślonemu i głos „przeciw” każdemu skreślonemu.
Kandydatowi oznaczonemu na karcie literą W nie zalicza się ani głosu "za", ani głosu
"przeciw"
6.6. Do Zarządu wybrany zostaje kandydat, który otrzyma więcej głosów "za" niż "przeciw".
6.7. Jeżeli nie wszyscy zaproponowani zostaną wybrani, to na wakujące miejsca w zarządzie
prezes zgłasza powtórnie kandydatury i wyboru dokonuje się tak samo jak w punktach
6.1 – 6.7, i tak aż do skutku. Nie wybrani mogą powtórnie kandydować.
7. Wyboru delegatów na OZD dokonuje się następująco:
7.1. Lista z kandydatami na delegatów powstaje z osób, które zgłoszą osobiście swoją
kandydaturę lub zostaną zgłoszone z sali. Lista zostaje zamknięta, jeżeli nie ma więcej
zgłoszeń kandydatów. Kandydować mogą nieobecni, ale ich zgoda musi być
potwierdzona na piśmie.
7.2. Komisja Skrutacyjna szereguje kandydatów alfabetycznie na karcie do głosowania.

7.3. Głosujący pozostawia nie skreślone najwyżej 2 osoby, głosując za danymi kandydaturami
i skreśla tych kandydatów, przeciw którym głosuje.
7.4. Głos wstrzymujący zaliczy się kandydatowi, któremu przy jego nazwisku postawiona
zostanie litera W.
7.5. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy jawnie wobec Walnego Zgromadzenia, zaliczając głos
„za” kandydatowi podanemu na danej kartce oraz głos „przeciw” każdemu z pozostałych
kandydatów z liście. Kandydatowi oznaczonemu na karcie literą W nie zalicza się ani
głosu "za", ani głosu "przeciw"
7.6. Delegatami wybrani zostają ci, którzy otrzymają więcej głosów „za” niż „przeciw”.
7.7. Jeżeli oba miejsca delegatów nie zostaną obsadzone, to na wakujące miejsce delegata
zgłasza się kandydatury powtórnie i wybiera się je tak samo jak w punktach 7.1 – 7.7, aż
do skutku. Nie wybrani mogą powtórnie kandydować.
8. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje się następująco:
8.1. Lista z kandydatami na członków KR powstaje z osób, które zostaną zgłoszone z sali lub
zgłoszą osobiście swoją kandydaturę. Lista zostaje zamknięta, jeżeli nie ma więcej
zgłoszeń kandydatów. Kandydować mogą nieobecni, ale ich zgoda musi być
potwierdzona na piśmie.
8.2. Komisja Skrutacyjna szereguje kandydatów alfabetycznie na karcie do głosowania.
8.3. Głosujący pozostawia nie skreślone najwyżej 5 osób, głosując za tymi kandydaturami i
skreśla tych kandydatów, przeciw którym głosuje.
8.4. Głos wstrzymujący zaliczy się kandydatowi, któremu przy jego nazwisku postawiona
zostanie litera W.
8.5. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy jawnie wobec Walnego Zgromadzenia, zaliczając głos
"za” kandydatowi, którego numeru nie skreślono na karcie do głosowania oraz głos
"przeciw” każdemu skreślonemu. Kandydatowi oznaczonemu na karcie literą W nie
zalicza się ani głosu "za", ani głosu "przeciw" .
8.6. Do KR wybranych zostaje do 5 osób, które otrzymają więcej głosów "za” niż "przeciw".
8.7. Jeżeli w KR zostaną obsadzone zostanie mniej niż 3 miejsca, to na wakujące miejsca
zgłasza się kandydatury i wybiera się tak samo jak w punktach 8.1 – 8.7, aż do skutku.
Nie wybrani mogą powtórnie kandydować.
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