REGULAMIN Obrad XVIII Zjazdu Oddziału PTTK w Raciborzu
w dniu 20 kwietnia 2017r.
Niniejszy Regulamin obrad opracowano na podstawie:
1. Uchwały Nr 212/XVIII/2016 z dnia 25 czerwca 2016r. w sprawie–uchwalenia Ordynacji Wyborczej

2.
3.
4.
5.
I.

i zgodnie z §. 1. oraz załącznikiem tejże uchwały roz. II, który określa w sposób szczegółowy sposób
przeprowadzenia obrad zjazdu, tryb wyboru władz oddziału i wyboru delegatów na regionalną konferencję
oddziałów.
Uchwały ZG PTTK nr 213/XVIII/2016 z dnia 25 czerwca 2016r.,w sprawie przeprowadzenia kampanii
sprawozdawczo-wyborczej i zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK.
Uchwała nr 6/2016 z dnia 17.11.2016r. Zarządu Oddziału PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo –
wyborczej oraz zwołania XVIII Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w Raciborzu.
Uchwała nr 1/2017 z dnia 09.02.2017 Zarządu Oddziału PTTK w Raciborzu w sprawie ustalenia terminu
I miejsca XVIII Walnego Zjazdu Oddziału PTTK w Raciborzu.
Uchwała nr 2/2017 z dnia 09.03.2017 Zarządu Oddziału PTTK w Raciborzu w sprawie udziału członków
w Zjeździe Oddziału.

UDZIAŁ W ZJEŹDZIE ODDZIAŁU

1. Zjazd Oddziału zwołano na dzień 20 kwietnia 2017r.
2. W Zjeździe Oddziału PTTK udział biorą:
1. z głosem decydującym:
1.1. członkowie Oddziału PTTK w Raciborzu, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016r.
z ważną legitymacją członkowską tzn. z opłaconą składką za 2017r.
2. z głosem doradczym mogą brać udział:
2.1. członkowie honorowi PTTK,
2.2. członkowie władz naczelnych PTTK,
2.3. członkowie ustępujących władz oddziału,
2.4. osoby zaproszone przez ustępujący Zarząd Oddziału.
3. Dokumentami uprawniającymi do uczestnictwa w Zjeździe są:
3.1. dla osób z głosem decydującym :
• ważna legitymacja członka PTTK tzn. z opłaconą składką za 2017 rok,
3.2. dla osób z głosem doradczym:
• zaproszenie wystawione przez Zarząd Oddziału.
Swoją obecność wszyscy potwierdzają podpisem na liście obecności.
I.

PRAWOMOCNOŚĆ ZJAZDU, PODEJMOWANYCH UCHWAŁ I OBRAD

1. Przebiegiem Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu wybrane przez Zjazd w glosowaniu
jawnym, w składzie 3 osobowym (Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego
i Sekretarz.)
2. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania
z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone statutem PTTK i statutem
Oddziału.
3. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym następujące Komisje:
1)
Mandatową w składzie trzech osób,
2)
Wyborczą w składzie trzech osób,
3)
Uchwał i Wniosków w składzie trzech osób,
4)
Skrutacyjną w składzie trzech osób.
4. Prawomocność Zjazdu Oddziału PTTK stwierdza komisja mandatowa Zjazdu wybrana
przez Zjazd. Zjazd Oddziału jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej
połowa uprawnionych członków Oddziału.

5. W przypadku gdy na Zjeździe jest obecnych mniej niż co najmniej połowa członkówZjazd Oddziału może się odbyć przy zachowaniu zasady drugiego terminu.
6. Zjazd zwołany w drugim terminie odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 30 minut
od zakończenia poprzedniego, w tym samymi miejscu.
7. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu
na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
8. Zjazd oddziału może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad
określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
9. Uchwały Zjazdu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
10. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zjazd udziela absolutorium za kadencję
poszczególnym członkom Zarządu w głosowaniu tajnym, przy zachowaniu
bezwzględnej większości głosów.
11. Komisja Uchwał i Wniosków– podczas obrad Zjazdu, rejestruje treść składanych
wniosków, opracowuje uchwały zgodnie ze stanowiskiem Zjazdu oraz sporządza protokół
ze swojej pracy, a następnie przedstawia go do zatwierdzenia przez Zjazd, w celu
włączenia do protokołu ogólnego z obrad.
I.

PRZEPROWADZENIE ZJAZDU

Prawo kandydowania do władz PTTK przysługuje członkom zwyczajnym PTTK Art.
12pkt. 1 Statutu PTTK, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK i na których
nie nałożono prawomocnym postanowieniem Sądu Koleżeńskiego PTTK kary
zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów. Nie mogą
kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu oddziału, którzy
nie uzyskali absolutorium.
2.
Kandydatów do nowych władz oddziału oraz kandydatów na delegatów na
Regionalną Konferencję Oddziałów mogą zgłaszać:
1.
wszyscy uprawnieni członkowie Oddziału- z głosem decydującym,
2.
ustępujące władze.
3. 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.
1.

Zjazd wybiera w głosowaniu tajnym za pomocą kart wyborczych:
skład zgodny ze statutem Oddziału:
a)
Zarząd Oddziału- 5 osób
b)
Komisję Rewizyjną- 5 osoby
c)
Sąd Koleżeński Oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu
koleżeńskiego oddziału, 5 osobowy
d)
delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK- 2 osoby
5. Kadencja władz trwa 4 lata.

4.

6.
7.

5.

6.

7.

Kandydatów do władz oraz na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK
przedstawia komisja wyborcza wybrana przez Zjazd.
Do zadań komisji wyborczej należy odpowiednio:
1)
przyjęcie zgłoszeń kandydatów do poszczególnych rodzajów władz i delegatów
na Regionalną Konferencję,
2)
przedstawienie Zjazdowi oddzielnych list kandydatów do poszczególnych rodzajów
władz oraz na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać statutowych zasad nie
łączenia funkcji w poszczególnych rodzajach władz na danym szczeblu organizacyjnym
a w przypadku wyboru władz Oddziału ponadto statutowego przepisu mówiącego,
że funkcji we władzach Oddziału nie można łączyć z działalnością gospodarczą,
prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającą znamiona kolizji interesów z
działalnością gospodarczą PTTK.
Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16-tu do 18-tu lat mający ograniczoną
zdolność do czynności prawnych ma prawo: wybierać i być wybieranym do władz PTTK
z tym, że w składzie poszczególnych wybieranych władz PTTK większość stanowią
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni członek zwyczajny PTTK poniżej 16-tu lat ma prawo:-zgłaszać wnioski
dotyczące działalności PTTK. lecz nie ma prawa udziału w głosowaniu na zebraniu
członków, nie może też wybierać i być wybieranym do władz PTTK.
IV.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

WYBORY WŁADZ ORAZ DELEGATÓW

Po ogłoszeniu przez komisję wyborczą listy kandydatów do poszczególnych rodzajów
władz oraz na delegatów, dalszych kandydatów mają prawo zgłaszać wszyscy uprawnieni
-posiadający prawo do występowania na Zjeździe, z głosem decydującym.
Wybory władz oraz delegatów odbywają się w głosowaniu tajnym.
Wybory do poszczególnych rodzajów władz oraz delegatów na Regionalną Konferencję
Oddziałów PTTK przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na Zjeździe.
W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz
i na delegatów.
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
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
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.
8. W 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.
9. Jeżeli w wyborach nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju
władzy lub Delegatów, zarządza się wybory uzupełniające.
10. 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.
11. 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.
12. Komisja ze swoich czynności sporządza protokół, który po podpisaniu przekazuje
Przewodniczącemu Zjazdu.
V.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

UKONSTYTUOWANIE SIĘ WŁADZ

Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz powinny się odbyć po zakończeniu
wyborów w dniu obrad zebrania Zjazdu. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek
prezydium obrad Zjazdu.
Zebranie jest prawomocne jeśli wzięło w nim udział 2/3 osób wybranych do danego
rodzaju władz.
Liczbę wybranych członków prezydium Zarządu Oddziału, przy zachowaniu wymogu
statutu Oddziału PTTK określa Zarząd.
Wybory prezesa oraz prezydium Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym.
Wybory prezesa oraz prezydium Zarządu przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona
spośród członków komisji skrutacyjnej Zjazdu.
Prezesem danego rodzaju władzy może być wybrany każdy z członków nowo wybranej
władzy.
Komisja Skrutacyjna spisuje propozycje kandydatów na Prezesa, zgłaszane przez
członków nowo wybranych władz.
Po rozdzieleniu kart przez komisję członkowie danego rodzaju władzy wpisują nazwisko
swego kandydata.
Prezesem Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów,
niemniej jednak niż połowę głosów obecnych członków Zarządu.
Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał co najmniej połowy głosów, zarządza
się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali
największa ilość głosów.
Kandydatów do składu prezydium Zarządu proponuje i przedstawia nowo wybrany prezes
Zarządu.
Członków Prezydium wybiera się zwykła większą głosów.

Podział funkcji wśród członków prezydium Zarządu następuje na wniosek nowo
wybranego prezesa. Może on być dokonany w głosowaniu jawnym, w którym udział biorą
tylko członkowie prezydium Zarządu. Na daną funkcję zostaje wybrany ten kandydat,
który otrzymał największą liczbę głosów, nie miej jednak niż połowę głosów członków
prezydium.
W skład Zarządu i jego prezydium może ponadto wchodzić sekretarz /urzędujący członek
zarządu.
Przy wyborze Prezesa Komisji Rewizyjnej i podziale funkcji wśród członków komisji
rewizyjnej stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego regulaminu.

13.

14.
15.

VI.
1.

DOKUMENTY ZJAZDU

Dokumentami Zjazdu Oddziału są:
1) regulamin obrad uchwalony przez Zjazd,
2) uchwała Zarządu Oddziału w sprawie klucza wyborczego i rozdzielnika mandatów dla
Kół i Klubów na Zjazd Oddziału PTTK w Raciborzu
1.
protokół Zjazdu podpisany przez Przewodniczącego obrad i Sekretarza,
2.
uchwały, wnioski i postulaty Zjazdu-protokół Komisji Uchwał i Wniosków,
3.
protokół Komisji Mandatowej,
4.
protokół Komisji Wyborczej,
5.
protokół komisji Skrutacyjnej,
6.
protokoły Komisji Skrutacyjnej z zebrań konstytuujących nowo wybrane władze,
7.
zaświadczenie wyboru Delegata na Regionalną konferencję Oddziałów PTTK
podstawowe informacje o nowo wybranych władzach Oddziału PTTK w Raciborzu.

VII.
PRZEPISY KOŃCOWE
1.
Zarząd Oddziału prześle w terminie do 14 dni od daty Zjazdu dokumentację
2.
Zjazdu do: Zarządu Głównego PTTK i wojewódzkiego porozumienia Oddziałów PTTK
3.
Zarząd Oddziału PTTK w Raciborzu 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.
4.
Pozostałe sprawy wynikłe w trakcie Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego regulują
statuty PTTK i Oddziału PTTK w Raciborzu oraz Ordynacja Wyborcza Zasady i Tryb
Wyboru Władz jednostek Organizacyjnych PTTK.
5.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Przewodniczącemu Obrad
i Prezydium Zjazdu.

