
REGULAMIN WYBORÓW 

ORGANÓW STOWARZYSZENIA GRUPA BIEGOWA LUXTORPEDA 

CZERWIONKA 

 

I. Zasady ogólne. 

1. KaŜdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
2. Wybory do władz Stowarzyszenia są bezpośrednie i tajne. 
3. Głosować mogą jedynie członkowie obecni na Walnym Zebraniu. 
4. Walne Zebranie Członków wybiera: 

- Prezesa 

- członków Zarządu 

- Komisję Rewizyjną 

5. Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisje Skrutacyjną 
spośród uczestników Walnego Zebrania Członków. 

6. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób. 
7. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
8. Do zadań Komisji Skrutacyjnej naleŜy obliczenie wyników głosowania. 
9. Komisja Skrutacyjna po zakończeniu swoich prac sporządza protokół     

z wyników wyborów. Treść protokołu Przewodniczący Komisji podaje 
do wiadomości zebranym. 

10. Członek Komisji Skrutacyjnej nie moŜe być jednocześnie 
kandydatem na stanowisko Prezesa, członka zarządu ani Komisji 
Rewizyjnej. 

11. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się na takich 
samych zasadach jak wyboru członków Zarządu.  

 

II. Zgłaszanie kandydatów do Władz Stowarzyszenia. 

1. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy członkowie stowarzyszenia                
w formie pisemnej do siedziby Stowarzyszenia do dnia poprzedzającego 
Walne Zebranie bądź pisemnej lub ustnej na Walnym Zebraniu                 
z podaniem stanowiska do jakiego kandydat jest zgłaszany: Prezes 
Zarządu, Członek Zarządu, Członek Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Skrutacyjna dokonuje rejestracji kandydata na liście 
kandydatów do Władz: Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej w kolejności zgłoszeń. 

3. Kandydat powinien wyrazić na piśmie zgodę na kandydowanie.  

III. Głosowanie i ustalanie wyników głosowania 



1. Głosowanie przeprowadza się poprzez oddanie głosu na karcie do 
głosowania poprzez wrzucenie jej do urny. 

2. Głos jest niewaŜny, jeŜeli oddano go na większą ilość kandydatów niŜ 
wynika to z regulaminu wyborów bądź dokonano na nim jakichkolwiek 
zmian treści poprzez m.in. dopisanie innej osoby bądź nie ma 
moŜliwości ustalenia przez Komisję Skrutacyjna na kogo oddano głos. 

3. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu. 
Prezesem wybrana zostaje osoba która uzyska 50%+jeden głos 
członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu. KaŜdy 
głosujący moŜe oddać głos tylko na jednego kandydata.                      
W przypadku nie wybrania Prezesa w I turze wyborów, odpada 
kandydat z najmniejsza ilością głosów a głosowanie przeprowadza się 
ponownie na powyŜszych zasadach aŜ do skutku.  

4. Następnie wybiera się pozostałych Członków Zarządu, których wybiera 
się w ten sposób, Ŝe najpierw następuje głosowanie nad wotum 
zaufania dla poszczególnych kandydatów – kandydat musi uzyskać 
minimum 50%+ jeden głos członków obecnych na Walnym Zebraniu. 
MoŜna udzielić wotum zaufania dowolnej liczbie kandydatów. 
Następnie spośród kandydatów, którzy uzyskali wotum zaufania 
wybiera się członków Zarządu – kaŜdy z członków Stowarzyszenia 
moŜe oddać głos na maksymalnie 4 kandydatów.  

5. Członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały największą ilość 
waŜnych głosów.  

6. W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe więcej osób uzyskało taką samą ilość 
głosów i powoduje to, iŜ ilość tak wybranych członków zarządu byłaby 
większa niŜ 4, przeprowadza się dodatkowe głosowanie pomiędzy 
osobami z najniŜszą ilością głosów, tak, aby Zarząd (nie licząc Prezesa) 
liczył maksimum 4 osoby.  

7. Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję Skrutacyjną 
protokołu, wyniki wyborów podaje się do wiadomości Delegatów.  

8. Wyniki wyborów potwierdza się uchwałami. 

 


