REGULAMIN OBRAD XXIV ZJAZDU
SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO ODDZIAŁU
PTTK W RYBNIKU
I. W ZJEŹDZIE UDZIAŁ BIORĄ
1. Z głosem decydującym : Delegaci Kół PTTK wybrani na zebraniach zgodnie
z kluczem i rozdzielnikiem mandatów uchwalonym przez Zarząd Oddziału.
2. Z głosem doradczym :
- członkowie ustępującego Zarządu
- członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej
- członkowie ustępującego Sadu Koleżeńskiego
- przedstawiciele władz PTTK
- zaproszeni goście
3. Delegaci uczestniczący w Zjeździe z głosem decydującym mają prawo wybierać i być
wybierani do władz Oddziału i na Delegatów na Konferencję Regionalną.
4. Dokumentem uprawniającym do uczestnictwa w Zjeździe z głosem decydującym jest :
- zaświadczenie wyboru Delegata
- legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską za bieżący rok
- zaproszenie
- mandat – odbiór w dniu zjazdu pokwitowany własnoręcznym podpisem
- wpisanie się na listę obecności Delegatów
5. Osoby biorące udział w Zjeździe Oddziału z głosem doradczym, stwierdzają swoją
obecność na Zjeździe złożeniem własnoręcznego podpisu na liście obecności
ustępujących władz i gości zaproszonych.

II. PRAWOMOCNOŚĆ ZJAZDU, PODEJMOWANYCH UCHWAŁ I OBRAD
1. Zjazd oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa
wybranych Delegatów na Zjazd. W przypadku braku kworum obowiązuje tzw. "drugi
termin", po upływie którego zjazd jest prawomocny bez względu na ilość obecnych
Delegatów .
2. Prawomocność Zjazdu Oddziału stwierdza Komisja Mandatowa w składzie trzech (3)
osób wybranych spośród Delegatów, która przez sprawdzenie listy obecności
Delegatów na Zjazd stwierdza prawomocność Zjazdu. Ze swoich prac Komisja
sporządza protokół i po podpisaniu przekłada Przewodniczącemu Zjazdu.
3. Uchwały Zjazdu zapadają zwykła większością głosów Delegatów. Zjazd powołuje
Komisję Uchwał i Wniosków w składzie minimum 3 osób. W skład Komisji oprócz
Delegatów mogą wchodzić inne osoby biorące udział w Zjeździe – członkowie
Oddziału PTTK w Rybniku. Komisja ze swoich prac sporządza protokół – Uchwałę
Zjazdu i po podpisaniu przedkłada Przewodniczącemu Zjazdu. Propozycje uchwał
i wniosków składane są pisemnie (wg wzoru) i czytelnym podpisem wnioskodawcy.

4. Zjazd otwiera Prezes ustępującego Zarządu, który zarządza wybór spośród Delegatów
Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
5. Przewodniczący Zjazdu kieruje obradami zgodnie z niniejszym regulaminem
i porządkiem obrad.
6. Dyskusją kieruje Przewodniczący Zjazdu;
- przyjmuje na piśmie zgłoszenia (wg wzoru) do dyskusji,
- udziela głosu kierując kolejnością dyskutantów według kolejności zgłoszeń,
- kieruje przestrzeganiem czasu, który nie powinien przekraczać 5 minut
- udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i wyjaśnień
(Przewodniczący Zjazdu decyduje o tym, czy sprawa jest formalna i określa czas
przemówienia).
7. Głosowanie odbywa się :
- w sposób jawny ( przez podniesienie mandatu ) w sprawach: przyjęcia regulaminu
obrad, wyboru Przewodniczącego i Sekretarza, wyboru Komisji, przyjmowania
protokołów Komisji Zjazdowych,
- w sposób tajny, za pomocą kart wyborczych przy wyborze władz Oddziału
i Delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
- przy udzielaniu absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu
Oddziału o formie głosowania (jawne czy tajne) zdecydują Delegaci

III. PRZEPROWADZENIE ZJAZDU
1. Sposób ukonstytuowania się Zjazdu, przeprowadzenie obrad, podejmowanie
uchwał, wyboru władz i Delegatów określa w sposób szczegółowy niniejszy
regulamin obrad, uchwalony przez Zjazd.
2. Prawo kandydowania do władz Oddziału PTTK w Rybniku oraz na Delegata na
RKO przysługuje wszystkim członkom Oddziału PTTK w Rybniku, z opłacona
składką za rok 2017, niezależnie od tego czy posiadają mandat Delegata. Prawo do
kandydowania nie obejmuje członków obecnych władz, którzy nie otrzymali
absolutorium.
3. Kandydatów do władz oraz na Delegatów na Konferencję Regionalną proponują
wszyscy uprawnieni zgłaszając kandydatury do Komisji Wyborczej (wybranej
przez Zjazd w ilości minimum 3 osób).
4. Kandydatów do nowych władz Oddziału oraz Delegatów na Konferencję
Regionalną mogą zgłaszać :
- Delegaci na Zjazd Oddziału,
- ustępujące władze
- zaproszeni goście
5. Zgłoszenie kandydata ma formę pisemną (wg wzoru), w zgłoszeniu należy podać :
- do jakich władz kandydat kandyduje
- imię i nazwisko kandydata
- numer legitymacji członka PTTK
- oświadczenie dotyczące zgody zainteresowanego na kandydowanie do władz
Oddziału

- oświadczenie, że kandydat nie prowadzi działalności gospodarczej w oparciu o
majątek PTTK lub mający znamiona kolizji z działalnością gospodarczą Oddziału
PTTK
- zgłoszenie powinno być czytelnie podpisane przez zgłaszającego kandydaturę.
Dopuszcza się kandydowanie osób nieobecnych na Zjeździe, pod warunkiem
wcześniejszego złożenia przez kandydata pisemnej zgody na kandydowanie.
6. Zgodnie ze Statutem Oddziału PTTK w Rybniku Zjazd wybiera :
- Zarząd Oddziału
- 7 osób
- Oddziałowa Komisja Rewizyjna
- 5 osób
- Oddziałowy Sąd Koleżeński
- 5 osób
- Delegatów na Konferencję Regionalną - 4 osoby /wg załącznika nr 12 do
Uchwały ZG PTTK nr 254/XVIII/2017
W przypadku braku wymaganej ilości kandydatów Zjazd może przyjąć uchwałę
o zmniejszeniu ilości osób tworzących nowe władze Oddziału. Przyjęcie takiej
uchwały automatycznie zmieni odpowiednie zapisy w Statucie Oddziału PTTK w
Rybniku
7. Wybory do poszczególnych rodzajów władz oraz Delegatów na Regionalną
Konferencję przeprowadza Komisja Skrutacyjna (6-osobowa) wybrana na
Zjeździe.
8. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz
i na Delegatów na Konferencję Regionalną.
9. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy :
- przygotowanie kart wyborczych i rozdanie osobom uprawnianym do głosowania
- przeprowadzenie głosowania
- obliczanie wyników głosowania
- sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów
- ogłoszenie wyników wyborów
- zabezpieczenie dokumentacji

IV.

WYBORY WŁADZ ORAZ DELEGATÓW

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory w dwóch etapach:
etap I to wybór władz Oddziału
- przygotowanie kart wyborczych z wypisanymi kandydatami do poszczególnych
władz Oddziału, w kolejności alfabetycznej
- przy nazwie wybieranego rodzaju władz Komisja podaje ustaloną liczbę
wybieranych członków władzy i minimalną ilość skreśleń
etap II (po ukonstytuowaniu się nowych władz Oddziału) wybór delegatów na
Konferencję Regionalną
- przygotowuje karty wyborcze z wpisanymi kandydatami na Delegatów na
Konferencję Regionalną, w kolejności alfabetycznej
- podaje ustaloną liczbę wybieranych Delegatów i minimalną ilość skreśleń

2. Głos w głosowaniu jest ważny, jeżeli ;
- został oddany za pomocą karty wyborczej
- liczba nie skreślonych kandydatów jest równa lub mniejsza od liczby określonej
dla danego rodzaju władz Oddziału i liczbie Delegatów.
3. O wybraniu kandydata na członka władzy decyduje uzyskanie co najmniej połowy
ważnych głosów oddanych oraz zajęcie miejsca w zatwierdzonej liczbie członków
danego rodzaju władz Oddziału oraz liczbie Delegatów.
4. Jeżeli w wyborach nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego
rodzaju władzy lub Delegatów, zarządza się wybory uzupełniające.
5. W wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali
wybrani w pierwszym głosowaniu. Komisja Skrutacyjna umieszcza ich nazwiska
na listach do glosowania i podaje liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu
uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju
władzy lub Delegatów.
6. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy lub Delegatów nie
wybrano także pełnej liczby członków, zarządza się drugą turę wyborów
uzupełniających. W drugiej turze uzupełniającej na kartę wyborczą zostają wpisani
kandydaci, którzy w wyborach uzupełniających otrzymali największą ilość
głosów. Liczba kandydatów wpisanych na kartę wyborczą nie może być większa
niż dwukrotność liczby wybieranych w tej turze. Wybierane są te osoby, które
otrzymały największą ilość głosów i zmieściły się w liczbie miejsc określonej dla
danego rodzaju władzy lub Delegata. O wyborze decyduje zwykła większość
głosów.
7. Komisja ze swoich czynności sporządza protokół, który po podpisaniu przekazuje
Przewodniczącemu Zjazdu.

V.

UKONSTYTUOWANIE SIĘ WŁADZ

1. Zebranie konstytuujące, poszczególne rodzaje władz, odbywają się po
zakończeniu wyborów w dniu Zjazdu. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy
członek Prezydium Zjazdu lub członek Komisji Skrutacyjnej.
2. Zebranie konstytuujące jest prawomocne jeśli wzięło w nim udział 2/3 osób
wybranych do danego rodzaju władzy.
3. Wybory Prezesa oraz Prezydium Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym.
Liczbę wybranych członków Prezydium Zarządu określa Zarząd.
4. Wybory Prezesa oraz Prezydium Zarządu przeprowadza Komisja Skrutacyjna (2osobowa) wyłoniona spośród członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Prezesem danego rodzaju władzy może być wybrany każdy z członków nowo
wybranej władzy.
6. Komisja Skrutacyjna spisuje propozycje kandydatów na Prezesa, zgłaszane przez
członków nowo wybranych władz.
7. Po rozdzieleniu kart przez Komisję członkowie danego rodzaju władzy wpisują
nazwisko swojego kandydata.
8. Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę
głosów, nie mniej niż połowę głosów obecnych członków Zarządu.

9. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej połowy
ważnych głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
10. Kandydatów do składu Prezydium Zarządu Oddziału proponuje nowo wybrany
Prezes Zarządu.
11. Członków Prezydium wybiera się większą ilością głosów.
12. Podział funkcji wśród członków Prezydium Zarządu następuje na wniosek nowo
wybranego Prezesa.
13. Przy wyborze Prezesa Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i podziale
funkcji wśród członków, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego
regulaminu.

VI.

DOKUMENTY ZJAZDU

1. Dokumentami Zjazdu Oddziału są :
a/ regulamin obrad uchwalony przez Zjazd
b/ uchwała Zarządu Oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika
mandatów dla Kół i Klubów na Zjazd Oddziału PTTK w Rybniku
c/ Protokół Zjazdu podpisany przez Przewodniczącego obrad i Sekretarza
d/ uchwały, wnioski i postulaty Zjazdu-protokół Komisji Uchwał i Wniosków
e/ protokół Komisji Mandatowej
f/ protokół Komisji Wyborczej
g/ protokół komisji Skrutacyjnej
h/ protokoły Komisji Skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze
i/ zaświadczenie wyboru Delegata na Regionalną konferencję Oddziałów PTTK
j/ podstawowe informacje o nowo wybranych władzach Oddziału PTTK w Rybniku

VII.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Zarząd Oddziału prześle w terminie do 14 dni od daty Zjazdu dokumentację
Zjazdu do :
- Zarządu Głównego PTTK
- wojewódzkiego porozumienia Oddziałów PTTK
2. Zarząd Oddziału PTTK w Rybniku zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy „Prawo
o Stowarzyszeniach” zobowiązany jest najpóźniej w terminie miesiąca,
zawiadomić Sąd rejonowy KRS i organ nadzorujący o wybranym składzie
Zarządu.
3. Pozostałe sprawy wynikłe w trakcie Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego
regulują statuty PTTK i Oddziału PTTK w Rybniku oraz Ordynacja
Wyborcza Zasady i Tryb Wyboru Władz jednostek Organizacyjnych PTTK.

