PROJEKT

REGULAMIN
wyboru władz i organów Oddziału TNOiK

1.

Walne

Zebranie

członków

Oddziału

wybiera

władze

Oddziału

TNOiK

w…………………………………zgodnie z § 22, 41, 42 i 43 Statutu TNOiK.
2.

Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadza w głosowaniu jawnym przyjęcie regulaminu wyborów.

3.

Kandydatów do poszczególnych organów zgłaszają:
a)

Komisja Wyborcza

b) członkowie uczestniczący w zebraniu
4.

Liczba osób wybieranych do władz i organów Oddziału wynosi:
a)

Zarząd Oddziału - …….. osób

b) Komisja Rewizyjna - …….. osób
c)
5.

Sąd Koleżeński - ……… osoby

Ilość zgłaszanych kandydatów nie jest ograniczona. Listy kandydatów zamyka się , gdy nie następują
dalsze zgłoszenia.

6.

Każdy członek ma prawo przedstawić swoje zastrzeżenia w stosunku do osób umieszczonych na listach
kandydatów. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu decyzję o pozostawieniu danego kandydata na liście
podejmuje Walne Zebranie większością głosów w głosowaniu jawnym.

7.

Przewodniczący Komisji Wyborczej zarządza sporządzenie kart wyborczych, na których nazwiska
umieszczone są w porządku alfabetycznym i przekazuje je Komisji Skrutacyjnej.

8.

Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadza wybór Komisji Skrutacyjnej

9.

Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze i przeprowadza wybory w głosowaniu tajnym.

10.

Glosujący skreślają na listach wyborczych co najmniej tyle nazwisk o ilu liczba kandydatów na liście
wyborczej przekracza ustaloną w pkt. 4 niniejszego regulaminu liczbę członków danego organu. Karta na
której pozostawiono mniej nazwisk, niż wynosiła ustalona liczba miejsc w danym organie i na delegatów
jest ważna. Karta wyborcza na której liczba nie skreślonych osób jest większa od składu władz określonych
w pkt.4 regulaminu jest nieważna.

11.

Do poszczególnych organów wybrane zostają osoby które otrzymały kolejno największą liczbę oddanych
głosów i mieszczą się w liczbie osób wybieranych do tych organów, ustalonej przez Walne Zebranie i
ustalonej liczbie delegatów.

12.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej sporządza protokół z wyborów i ogłasza liczby osób wybranych do
władz.

13.

Wybory Prezesa i Prezydium Zarządu oraz przewodniczących pozostałych organów przeprowadzone są w
głosowaniu tajnym na pierwszych posiedzeniach konstytuujących tych organów w ciągu 14 dni po odbyciu
Walnego Zebrania. Zebrania te prowadzi Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej i ogłasza wyniki tych
wyborów.

