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REGULAMIN OBRAD I WYBORÓW  

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KOŁA NR 15  

ZWOŁANEGO W DNIU 30 KWIETNIA 2019 r. W NOWYM SĄCZU § 57 STATUTU PZITS 

 

I. TOK OBRAD 

 

§ l 

1. Zebranie Koła obraduje w oparciu o: 

- postanowienia Statutu PZITS uchwalonego 21.10.2016 r. 

- przepisów niniejszego Regulaminu, 

- przyjętego porządku obrad. 

2. W Zebraniu Ogólnym udział biorą członkowie koła nr 15 w Nowym Sączu: 

3. Obrady Zebrania uważa się za prawomocne przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy obecności jednej czwartej  

liczby osób uprawnionych w drugim terminie. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą 

większością głosów.  

4. Regulamin niniejszy uzyskuje moc obowiązującą z chwilą uchwalenia go przez członków 

Zebrania w głosowaniu jawnym. 

§ 2 

1. Prezes ustępującego Zarządu proponuje skład przewodniczącego i sekretarza Zebrania 

i poddaje pod jawne głosowanie przedłożone kandydatury. 

2. Pracami Zebrania i przebiegiem obrad kieruje Przewodniczący Zebrania, który jest 

uprawniony do wykładni Regulaminu obrad oraz do podejmowania decyzji w sprawach 

nieobjętych Regulaminem obrad. 

3. Do kompetencji przewodniczącego obrad należy: 

- realizacja przyjętego przez Zebranie porządku obrad, 

- udzielanie głosu uczestnikom Zebrania, 

- przestrzeganie czasu wystąpień dyskutantów, 

- zarządzanie głosowania. 

4. Przewodniczący Zebrania przedstawia propozycje kandydatów do: 

- Komisji Skrutacyjno-wyborczej w składzie 3 osób, z zadaniem przygotowania list 

kandydatów, oraz przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników wyborów na:  

a.   -prezesa,  

b. -członków Zarządu w liczbie 5 osób,  

c. Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób, 

d. Delegatów na Walne Zebranie Wyborcze Władz Oddziału Krakowskiego 

PZITS w dniu 06.06.2019r.  w liczbie 5 delegatów i 2 zastępców. 
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§ 3 

1. Powołana komisja Skrutacyjno-wyborcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, 

zastępcę i sekretarza. Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Z wyników 

prac komisji sporządza się protokół. 

2. Przewodniczący Komisji składa sprawozdania podczas obrad Zebrania. 

§ 4 

1. Kolejność mówców w dyskusji ustala Przewodniczący Zebrania w kolejności zgłoszeń. 

2. Przewodniczący Zebrania udziela głosu w sprawach formalnych poza kolejnością. 

3. W sprawach wymagających przegłosowania uczestnicy Zebrania głosują jawnie, przyjmując 

postanowienia większością głosów przez podniesienie ręki, w razie równości głosów decyduje 

głos przewodniczącego obrad. 

§ 5 

1. Z obrad Zebrania sporządza się protokół w 2-jednobrzmiących egzemplarzach  

w oparciu o materiały sekretariatu obrad. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz. 

Sekretarz jest zobowiązany do skompletowania całej dokumentacji z przebiegu Zebrania. 

2. Komisja Skrutacyjno-wyborcza winna przekazać protokoły sekretarzowi Zebrania. 

3. Przewodniczący Zebrania przekazuje protokół: 

- Zarządowi Oddziału PZITS, 

- do akt. 

 

II. WYBORY WŁADZ KOŁA Nr 15 PZITS 

 

§ 6 

1. Wybory odbywają się zgodnie z § 57 Statutu PZITS oraz niniejszym Regulaminem.  

2. Wybór prezesa Koła następuje w głosowaniu tajnym. Za wybranego uznaje się tego 

kandydata, który w pierwszej turze wyborów otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej 

jednak niż 50% oddanych głosów. Do drugiej tury wyborów wchodzą dwaj kandydaci, którzy ko-

lejno otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej turze. W drugiej turze za wybranego 

uznaje się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę głosów. W przypadku równości głosów 

wybory powtarza się. 

3. Wybory pozostałych władz dokonywane są w głosowaniu tajnym. Wyniki głosowania 

zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 7 

Członkowie ustępującego Zarządu Koła nie głosują nad wnioskiem o udzielenie absolutorium. 
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III. ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

§ 8 

Przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie Zebrania po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku 

obrad. 

 

IV. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

 

§ 9 

1. Konstytucyjne posiedzenie wybranego Zarządu zwołuje prezes Zarządu, który zarazem 

przewodniczy temu posiedzeniu. 

2. Termin posiedzenia konstytucyjnego nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od Zebrania 

Ogólnego. 

3. Zebranie konstytucyjne Komisji Rewizyjnej zwołuje prezes Zarządu Koła, powierzając 

przewodnictwo tych zebrań najstarszemu wiekiem członkowi Komisji Rewizyjnej. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Zarząd Koła o ukonstytuowaniu się. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie 

postanowienia Statutu PZITS. 

 
 


