
REGULAMIN
WYBORÓW ZZM Gliwice 2022-2024

 I/ Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady i tryb wyboru.
2. W wyborach z głosem stanowiącym uczestniczą delegaci wybrani w trybie zgodnym

ze Statutem ZZM i ordynacją wyborczą.
3. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej, może być wybrany każdy spośród delegatów.
4. Przewodniczący jest wybierany spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów przez

delegatów na zebraniu sprawozdawczo wyborczym. Kandydaci na
Przewodniczącego muszą posiadać statusu delegata..

5. Członkowie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wybierają:
- Przewodniczącego
- Zarząd Związku w liczbie 7 osób (decyzja musi być podjęta przed głosowaniem)
-     Komisję Rewizyjną liczącą 3 osób.

Każdy z delegatów otrzymuje kartę do głosowania. Na każdej z kart delegat może
            głosować dowolnie, lecz żeby głos był ważny, na karcie należy zaznaczyć co
            najmniej jednego kandydata. ale nie więcej niż  trzynastu.

6. Wybory są bezpośrednie i tajne.

 II/ Spis delegatów

1. Komisja Wyborcza stwierdzeniu prawomocności obrad.
2. Przed przystąpieniem do wyborów Komisja sprawdza czy nikt nie wnosi zastrzeżeń

do spisu i listy obecności delegatów;
a) Jeżeli nikt nie wnosi zastrzeżeń, Zebranie przystępuje do wyborów,
b) Jeżeli którykolwiek z delegatów wnosi zastrzeżenia do danych zawartych w spisie na

liście obecności delegatów, Komisja  wyjaśnienia nieprawidłowości. W takim
przypadku do wyborów można przystąpić dopiero po przyjęciu wyjaśnień Komisji
przez Zebranie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

III. Zgłaszanie kandydatów

1. Zamiar kandydowania do organów Zarządu ZZM Gliwice, zgłaszają członkowie
         w terminie 2- tygodni, Karty do zgłaszania delegatów będą do pobrania w siedzibie
         Związku. Zgłoszenia należy dokonać na piśmie, w/w zgłoszenie należy złożyć
          w siedzibie Związku w dniach 01.02.2022- 14.02.2022r. w godz. od 8.00 do 13.00

         Każdy członek Związku może zgłosić tylko jedną kandydaturę na Delegata.

2. Listę zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej podaje się do wiadomości
publicznej przez okres 14 dni.

3. Wybory odbędą się w siedzibie Związku w Gliwicach przy ulicy Traugutta 14
w dniach 07.03.2022r do 15.03.2022r od godz. 8.00 do 12.00

4. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się dnia 28.03.2022r.

5. Kandydować do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, mogą wyłącznie delegaci.
Jeśli nieobecność delegata jest usprawiedliwiona, wówczas wymagane jest pisemne



oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Jeżeli nieobecność
delegata jest nieusprawiedliwiona, mandat delegata przepada i nie może on
kandydować do władz ZZM.

6. Komisja Wyborcza dokonuje rejestracji kandydatów na liście kandydatów w
kolejności zgłoszeń do wyczerpania zgłoszeń lub do czasu przegłosowania wniosku
o zamknięciu listy zgłoszeń.

IV/ Karty do głosowania

1. Listy zgłoszonych kandydatów Komisja Wyborcza  umieszcza na tablicy ogłoszeń
   w porządku alfabetycznym w wyznaczonym terminie.

2. Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią ZZM

V/ Głosowanie

1. Głosowanie na członków Zarządu odbywa się przez wrzucenie kart do głosowania
            do  urny, do momentu zapytania przewodniczącego Komisji, czy wszyscy obecni na
            sali obrad delegaci oddali swoje głosy. W przypadku braku negatywnej odpowiedzi
            na to pytanie przewodniczący Komisji zarządza zakończenie głosowania.

2. Po otrzymaniu kart delegat przystępuje do dokonania wyboru kandydatów:
a) w głosowaniu na Przewodniczącego- najwyżej jedno nazwisko;
b) w głosowaniu na członków zarządu - najwyżej 6 nazwisk (po ustaleniu);
c)  głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej - najwyżej 3 nazwiska, odbędzie się

            po wyborze członków Zarządu aby dać możliwość do kandydowania pozostałym
           delegatom.

VI/ Ustalenie wyników głosowania i wyborów

1. Ustalenie wyników głosowania następuje niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
2. Komisja na podstawie spisu delegatów ustala liczbę wydanych kart do głosowania.

Następnie przewodniczący otwiera w obecności wszystkich delegatów urnę, po czy
przelicza się znajdujące w niej karty, ustalając liczbę oddanych głosów. Nie może
ona przekroczyć liczby wydanych kart do głosowania.

3. Następnie Komisja ustala liczbę ważnie oddanych głosów. Głos uważa się za
nieważny, gdy na karcie pozostawiono więcej nieskreślonych nazwisk kandydatów
niż wynosi liczebność danego organu Związku.

4. Po ustaleniu liczby głosów ważnych Komisja przystępuje do obliczania głosów
oddanych na poszczególnych kandydatów.

5. Komisja sporządza protokół z głosowania i wyborów, zawierający dane o liczbie:
a) osób uprawnionych do głosowania;
b) osób uczestniczących w głosowaniu;
c) wydanych kart do głosowania;
d) głosów oddanych;
e) głosów nieważnych;
f) głosów ważnych;

 g) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów, a następnie wyniki
      wyborów, to znaczy nazwiska i imiona wybranych:

             - Przewodniczącego  Związku
 - Członków Zarządu

             - Członków Komisji Rewizyjnej.
6. Za wybranego uważa się:



a)  w głosowaniu na Przewodniczącego ZZM, tego z kandydatów, który uzyska najwięcej
głosów, nie mniej jednak niż 50% + 1.
W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów 50%
+ 1 wybory Przewodniczącego powtarza się z tym, że do ponownego głosowania
przechodzą już tylko ci dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów;

b) w głosowaniu na członków Zarządu ZZM, tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno
największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej końcowych kandydatów
uzyskało równe liczby głosów zarządza się dodatkowe głosowanie tylko dla tych
kandydatów.

c) w głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej, tych kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch kandydatów uzyskało równą
liczbę głosów zarządza się dodatkowe głosowanie tylko dla tych kandydatów.

7.   Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez wszystkich członków Komisji
      protokół podaje się do wiadomości delegatów.

REGULAMIN KOMISJI WYBORCZEJ

1. Komisję Wyborczą w składzie trzech osób wybierają w głosowaniu jawnym
delegaci

2. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę
      i Sekretarza
3. W obradach Komisji biorą udział tylko jej członkowie
4. Komisja Wyborcza ustala i zgłasza kandydatów do Władz ZZM
5. Komisja ze swych obrad nie prowadzi protokółu. Protokółem Komisji są jej ustalone

w porządku alfabetycznym listy kandydatów do władz podpisane przez wszystkich
jej członków.

6. Komisja Wyborcza może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
wyborów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

REGULAMIN KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

1. Komisję Uchwał i Wniosków w składzie trzech osób wybierają w głosowaniu
jawnym delegaci

2. Komisja Uchwał i Wniosków wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę
i Sekretarza

3. zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest:
a) Notowanie wszystkich wniosków zgłoszonych przez uczestników , jak również

przyjmowanie na piśmie zgłaszanych wniosków.
b) Pisemne opracowanie zebranych wniosków i przedłożenie  do zatwierdzenia
c) Komisja składa protokół z zatwierdzonymi uchwałami i wnioskami do biura ZZM.


