
REGULAMIN
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

Klubu Turystyki Kolarskiej GRONIE przy Oddziale PTTK w Tychach
w dniu 8.09.2022 roku

       1.Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze KTK GRONIE odbywa się w oparciu 
          o następujące akty prawne:
           - Statut PTTK  (tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 7 kwietnia 2018 roku),
           - Uchwałę nr 253/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 26.02.2022 r. w sprawie 

   zwołania Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej,
- Uchwałę nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 04.07.2020 r. w sprawie
  Ordynacji Wyborczej,
- Uchwałę nr 11/ZO/2022 Zarządu Oddziału PTTK w Tychach z dnia 26.07.2022 r. w sprawie
  ustalenia liczby mandatów dla klubów i kół oraz terminu zwołania  Zjazdu Oddziału PTTK 
  w Tychach,
- Regulamin KTK GRONIE (tekst jednolity po zmianach 16.10.2018 roku).

       2. Z głosem decydującym (zgodnie z Statutem PTTK  rozdział III art.16 pkt. 4)  w Zebraniu
           uczestniczą tylko ci członkowie Klubu, którzy mają opłaconą składkę PTTK za 2022 rok 
           oraz składkę klubową za 2022 rok, a z głosem doradczym: członkowie Honorowi PTTK,
           członkowie władz zwierzchnich oraz osoby zaproszone.

       3. Dokumentami uprawniającymi do udziału w Zebraniu są:     
            - dla osób z głosem decydującym – legitymacja członka PTTK z opłaconą składką 
              członkowską za 2022 rok,
            - dla osób z głosem doradczym – zaproszenie.

       4. Walne Zebranie wybiera następujące komisje:
            - Mandatową (3 osoby), która stwierdza ważność zebrania oraz sporządza listy kandydatów
              do władz Klubu i listy kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w Tychach,
            - Skrutacyjną (3 osoby), która przygotowuje karty wyborcze, przeprowadza wybory do 
              władz Klubu i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK oraz wybory prezesa Klubu podczas 
              zebrania konstytuującego nowe władze Koła, głosowania nad udzieleniem absolutorium 
              ustępującemu Zarządowi oraz głosowania nad wszystkimi uchwałami,
            - Uchwał i Wniosków (2 osoby) – przyjmuje wnioski i na ich podstawie przygotowuje 
              i przedkłada Walnemu Zebraniu projekty uchwał Zebrania.

       5. Komisje wybierają ze swojego składu Przewodniczącego. Rozstrzygnięcie spraw
           wewnętrznych komisji odbywa się większością głosów.

       6. Walne Zebranie dokonuje wyboru:
– Zarządu Klubu w liczbie 3 lub 5 osób w zależności od podjętej wcześniej przez 
   Zebranie decyzji o jego liczebności,
– Delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w liczbie 5 osób.

        7. Wyborów władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych i zgodnie 
            z zasadami określonymi w Ordynacji Wyborczej. 
            Pozostałe głosowania odbywają się jawnie przez podniesienie mandatu delegata.

        8. Kandydatów do władz Klubu oraz na delegatów na Walny Zjazd Oddziału PTTK mogą
            zgłaszać uczestnicy zebrania  posiadający głos decydujący oraz ustępujące władze na
            druku Zgłoszenie Kandydata.  Zgłoszenie przekazuje się do Komisji Mandatowej, która 
            sporządza listy kandydatów i przedstawia je Walnemu Zebraniu.



         

          9. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego, Sekretarza
              i dodatkowo członka (asystenta) Zebrania tworzących Prezydium Zebrania.
              Zebranie jest prowadzone przez Przewodniczącego Zebrania. 

        10. Przewodniczący Zebrania kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza przerwy 
              w obradach, czuwa nad sprawnym i zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad
              przebiegiem zebrania. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielać głosu poza
              kolejnością.

        11. Dyskusja na Walnym Zebraniu prowadzona jest plenarnie.

        12. Wnioski kierowane do Komisji Uchwał i Wniosków składa się na druku :
              Wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków.

        13. Uchwały Walnego Zebrania przyjmowane są w głosowaniu jawnym większością głosów
              osób uprawnionych do głosowania.

        14. W sprawie nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają zapisy
              Ordynacji Wyborczej.

        15. Interpretacja Regulaminu należy do Prezydium Zebrania.

……………………………………….                  ………………………………………
          Sekretarz Zebrania                                                  Przewodniczący Zebrania


