PROJEKT
REGULAMIN
XXIII WALNEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ODDZIAŁU PTTK ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ
20.04.2013 r.

§1
XXIII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK Ziemi
Wałbrzyskiej odbywa się 20.04.2013 r. w sali Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w
Wałbrzychu ul. Broniewskiego 65.
§ 2
Zjazd ma na celu:
a/ uchwalenie Statutu Oddziału Wałbrzyskiego PTTK w Wałbrzychu
(Uchwała ZG PTTK Nr 352/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r.
w sprawie Wzorcowego Statutu Oddziału),
b/ wybór władz Oddziału na kadencję 2013-2016,
c/ wybór delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK woj. dolnośląskiego
§3
W Walny Zjeździe Oddziału udział biorą:
1/ delegaci z głosem decydującym
2/ zaproszeni goście z głosem doradczym - przedstawiciele władz naczelnych
PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i
zespołów zarządu oddziału oraz inne osoby zaproszone.
§ 4
Zjazd może być zwołany w dwóch terminach.
Zjazd obraduje w 1-wszym terminie, gdy bierze w nim udział co najmniej połowa
wybranych delegatów na Zjazd.
Gdy wymóg ten nie jest spełniony Zjazd obraduje w 2-gim terminie niezależnie od
liczby przybyłych delegatów
§5
Delegaci wybierają członków wymienionych Komisji:
-

Mandatowej
Wyborczej
Wniosków i Uchwał -

3 osoby
3 osoby
3 osoby.

Ponadto, zgodnie z porządkiem dziennym Komisje Skrutacyjną w składzie 3
osobowym.

Członkowie poszczególnych Komisji wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
Komisje wybierają w swoim gronie – przewodniczącego, sekretarza i składają ze
swych prac pisemne sprawozdanie Zjazdowi.
§6
Przyjmuje się, że do władz Zarządu Oddziału wybiera się 7-9 osób, które ze swego
grona wybierają Prezydium w składzie:
Prezes
2 Wiceprezesów
Skarbnik i Sekretarz
§7
Ustala się dla Oddziałowej Komisji Rewizyjnej skład 5 osobowy w tym:
Przewodniczący, sekretarz, członkowie Komisji.
§8
Walny Zjazd Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu nie wybiera
Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
§9
Stosownie do pisma Zarządu Głównego PTTK – Zjazd wybiera 4 delegatów
na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu.
§ 10
1/ Wybory władz Oddziału oraz delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów
PTTK woj. Dolnośląskiego odbywają się w głosowaniu tajnym.
2/ Komisja Skrutacyjna sporządzi listę kandydatów w porządku alfabetycznym
do poszczególnych władz Oddziału i Delegatów na Regionalną Konferencję oraz
poinformuje delegatów o sposobie głosowania.
§ 11
Głosowanie jawne odbywa się przy pomocy mandatów.
§ 12
Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania
Zmiany Statutu uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania
§ 13
Wybory odbywają się w trakcie dyskusji.

§ 14
Udzielanie głosu następuje w kolejności zgłoszeń.
Przewodniczący obrad może udzielić głosu członkom władz Towarzystwa,
zaproszonym gościom. Wystąpienie w dyskusji może trwać max. 3 minuty
§ 15
Regulamin przyjęty przez delegatów większością głosów stanowi podstawę obrad
Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej
w Wałbrzychu.
§ 16
Przyznaje się bierne prawo wyborcze osobom nie posiadającym mandatu delegata.
§ 17
O zmianach obrad decyduje robocze Prezydium.

