Regulamin wyborów
Klubu Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
§1
W XI Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu Uczelnianego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu udział biorą:
1. Z głosem decydującym - delegaci sekcji klubu według klucza wyborczego ustalonego przez
zarząd klubu.
2. Z głosem doradczym na Walnym Zebraniu uczestniczą zaproszeni goście oraz
członkowie władz, o ile nie są delegatami. Przyznanie mandatów członkom władz klubu musi
uzyskać akceptacje Walnego Zebrania.
§2
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku, w budynku
PWSZ w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137
Początek Zebrania:
I termin

godz. 17.15

II termin

godz. 17.30
§3

Ramowy porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego:
Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa KU AZS PWSZ w Elblągu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
4.

Wybór Komisji Walnego Zebrania:
a/ Mandatowo – Skrutacyjnej,
b/ Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie z działalności KU AZS PWSZ w Elblągu za okres minionej kadencji.
6. Dyskusja.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory:
1/ Zgłaszanie kandydatów na Prezesa KU AZS PWSZ w Elblągu na kadencję 2017/2019;


głosowanie tajne;
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liczenie głosów; w trakcie liczenia głosów: dyskusja, wolne wnioski



ogłoszenie wyników;

2/ Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu KU AZS PWSZ w Elblągu;


głosowanie tajne;



liczenie głosów; w trakcie liczenia głosów: dyskusja, wolne wnioski



ogłoszenie wyników;

3/ zgłaszanie kandydatów na Delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku;


głosowanie jawne;



liczenie głosów;



ogłoszenie wyników;

4/ zgłaszanie Delegata na XXVII Zjazd AZS w Warszawie;


głosowanie jawne;



liczenie głosów;



ogłoszenie wyników;

9. Podsumowanie wyników wyborów – głosowania.
10. Przyjęcie uchwał i wniosków.
11. Zakończenie zebrania.
§4
Walne Zebranie jest ważne w I terminie, kiedy uczestniczy w nim więcej niż połowa delegatów
uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zebrania należy
rozpocząć w II terminie, późniejszym o 15 minut od pierwszego. W II terminie zebranie jest ważne
niezależnie od liczby uczestników.
§5
Delegaci wymienieni w § 1 ustęp 1 mają prawo głosowania, zabierania głosu i zgłaszania wniosków.
§6
1.Organami Walnego Zebrania są:
a/Przewodniczący.
b/Komisje Walnego Zebrania:


Mandatowo – Skrutacyjna w składzie 3 osób,
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Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób

2.Przewodniczącego oraz członków Komisji wybiera się spośród uczestników zebrania.
3.Przewodniczący zebrania kieruje obradami, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządkiem
obrad. Podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania wniosków, udziela głosu osobom biorącym
udział w dyskusji oraz zarządza głosowania.
4.Komisje wybierają ze swoich składów przewodniczących i Sekretarzy.
§7
Zadania Komisji:
1.Mandatowo – Skrutacyjna – stwierdza prawomocność zebrania, oblicza wyniki głosowania i podaje
do wiadomości.
2.Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje wnioski, opracowuje projekt uchwały Walnego
Zebrania.
§8
Uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów (gdy podczas głosowania więcej
osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw; głosy wstrzymujące nie
są wliczane do wyniku.), z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Statucie AZS, wymagających
kwalifikowanej większości głosów.
§9
Zasady wyborów:
1. Wybory Prezesa i dwóch członków Zarządu są tajne i odbywają się w odrębnych głosowaniach.
2. Wybory delegatów na Walne Zebranie Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku są jawne, gdy
liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza 7.
3. Wybór delegata na XXVII Krajowy Zjazd AZS jest jawny.
4. O wyborze kolejności decyduje łączna liczba uzyskanych przez nich głosów.
5. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono maksimum tyle znaków „X”, na ile
osób dokonywany jest wybór, tzn. przy wyborach Prezesa maksimum jeden znak „X” przy
wybranym kandydacie, a w wyborach członków Zarządu znaki „X” przy maksimum dwóch
wybranych kandydatach.
6. Głos jest nieważny jeżeli na Karcie do głosowania postawiono znaki „X” przy większej liczbie
kandydatów niż miejsc mandatowych lub dokonano skreśleń.
7. Kandydatów do władz klubu oraz delegatów na Walne Zebranie Organizacji Środowiskowej AZS
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w Gdańsku i delegatów na XXVII Krajowy Zjazd AZS zgłaszają delegaci obecni na zebraniu.
Zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
8. W wyborach na Prezesa wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska ponad połowę ważnych
głosów.
9.W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, którzy
znaleźli się na ostatnich miejscach kwalifikujących do władz klubu, przeprowadzona zostanie druga
i kolejne tury głosowania.
§ 10
Skład ilościowy władz klubu jest następujący:
1/Prezes
2/Wiceprezes
3/Sekretarz
§ 11
1.Walne Zebranie wybiera Prezesa i członków zarządu zgodnie z § 8.
2.Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego składu wybiera wiceprezesa, sekretarza.
§ 12
W przypadku nieobecności na zebraniu kandydata do władz konieczna jest pisemna zgoda
zainteresowanego.
§ 13
Ukonstytuowanie władz klubu musi nastąpić w terminie 14 dni od wyborów przeprowadzonych na
Walnym Zebraniu.
§ 14
Wszelkich zmian w regulaminie i porządku obrad w czasie trwania zebrania dokonuje się zwykłą
większością głosów obecnych na Sali delegatów. Protokoły Komisji muszą być składane na piśmie,
zaś protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący zebrania.
Elbląg, dn. 13 listopada 2017r.
Sekretarz KU AZS PWSZ Elbląg
Lucyna Witkowska

Prezes KU AZS PWSZ Elbląg
mgr Henryka Szumna
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