R E G U L A M I N

O B R A D

XIII Sejmiku Sprawozdawczo – Wyborczego
Sądecko–Podhalańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Nowy Sącz – 02 kwietnia 2022 r.

Uczestnictwo w Sejmiku
1. W Sejmiku udział biorą :
a) z głosem stanowiącym – delegaci klubów/sekcji, członkowie władz Związku,
jeśli nie zostali wybrani delegatami
b) z głosem doradczym – zaproszeni goście.
2. Dokumentami uprawniającymi do udziału w Sejmiku są:
a)
mandat,
b)
zaproszenie.
3. Zaproszenia przesyłane są pocztą elektroniczną oraz pocztą. W zaproszeniu
zostanie określona liczba mandatów przysługujących w danym Klubie, mandaty
będą do odbioru na początku obrad Sejmiku.
Sejmiku na podstawie listy delegatów sporządzonej w oparciu o wykazy
delegatów przesłane przez członków Związku.
Delegaci
4. W Sejmiku Związku udział biorą członkowie Związku poprzez swoich delegatów.
5. Delegatów na Sejmik wybierają poszczególne kluby/sekcje zrzeszone w Związku
wg norm przedstawicielstwa określonych przez Zarząd Związku.
6. Wybory delegatów odbywają się z zachowaniem wymogów § § 10 ust. 1 i 16 ust. 1
pkt 1 Statutu SPOZŻ.
Prawomocność Sejmiku i uchwał
7. Przed rozpoczęciem obrad delegaci w chwili wręczania mandatu podpisują listę
obecności.
8. Sejmik jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa faktycznie
wybranych delegatów w I terminie lub w II terminie przy obecności 1/3 ogólnej
liczby delegatów. Prawomocność stwierdza Komisja Mandatowa.
12. Uchwały Sejmiku zapadają większością głosów delegatów przy obecności ½ ich
liczby w I terminie lub w II terminie przy obecności 1/3 liczby delegatów.
13. Powyższe nie dotyczy uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania się
Związku, które dla swej ważności wymagają większości 2/3 głosów przy obecności
połowy ogólnej liczby delegatów.
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Przebieg wyborów
14. Wybory władz Związku są tajne. Kandydatem do władz Związku może być Delegat
Klubu/Sekcji na Sejmik, po wyrażeniu zgody na kandydowanie osobiście.
15. Liczba kandydatów na członków władz Związku i na delegatów na Sejmik PZŻ jest
nieograniczona. O zamknięciu listy decydują delegaci w drodze głosowania.
16. Kandydatów do nowych władz Związku oraz delegatów na Sejmik PZŻ mogą
zgłaszać uczestnicy Sejmiku.
17. Przy sporządzaniu listy kandydatów do nowych władz Związku należy przestrzegać
zasady niepołączalności funkcji w jego różnych władzach.
18. Skład liczebny władz Związku:
a) Zarząd Związku
7 - 9 osób,
b) Prezydium Zarządu
3 – 5 osób,
c) Komisja Rewizyjna
3 – 5 osób,
d) Sąd Koleżeński
3 – 5 osób,
e) delegat na Sejmik PZŻ
1-2 osób.
19. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza wybrana przez Sejmik w składzie
trzech osób. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do
wybieranych władz.
20. Zadania Komisji Wyborczej :
a) przygotowanie i rozdanie kart wyborczych,
b) przeprowadzenie głosowania i obliczenie głosów,
c) sporządzenie protokołu Komisji Wyborczej,
d) zabezpieczenie dokumentacji wyborczej.
21. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwisk kandydata/kandydatów, na
którego/których delegat nie głosuje.
22. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszcza się w porządku
alfabetycznym, z podziałem na rodzaj wybieranych władz
23. Głos jest ważny, jeżeli liczba nie skreślonych kandydatów jest mniejsza lub równa
składowi liczebnemu wybieranej władzy.
24. O wyborze kandydata decyduje uzyskanie co najmniej połowy (50 %) głosów
ważnych oraz kolejność wg liczby uzyskanych głosów.
25. O wyborze delegata na Sejmik PZŻ decyduje uzyskanie największej liczby głosów
z zachowaniem wymogu j.w.
26. W razie nie dokonania wyboru władz wg reguł j.w. przeprowadza się wybory
uzupełniające. Głosowanie uzupełniające dotyczy wyłącznie kandydatów, których
nie wybrano w pierwszym głosowaniu. O wyborze decyduje zwykła większość
głosów.
27. Nowo wybrane władze Związku konstytuują się w dniu Sejmiku, przed
zakończeniem obrad Sejmiku.
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