
Projekt  

Regulamin obrad 

XXXV Zjazdu Oddziału PTTK w Zamościu 

w dniu 25 lutego 2017 r. 

 

Zjazd odbywa się w oparciu o Uchwałę nr 213 /XVIII/2016 Zarządu Głównego 

PTTK z 25 czerwca 2016 r. oraz uchwałę nr 3/2016 z dnia 10 października 

2016 r. Zarządu Oddziału PTTK w Zamościu. 

I  Kompetencje Zjazdu 

1. Do kompetencji Zjazdu należy: 

1.1 Uchwalenie regulaminu Zjazdu i zatwierdzenia porządku obrad 

1.2 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności ustępującego 

Zarządu O/PTTK 

1.3 Wybór nowych władz Oddziału na lata 2017 – 2020 

1.4 Wybór delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa 

Lubelskiego 

1.5 Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez delegatów 

 

II. Udział w Zjeździe 

       2     W Zjeździe udział biorą: 

       2.1  Z głosem decydującym - delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-   

              wyborczych Kół i Klubów PTTK 

       2.2  Z głosem doradczym - goście i osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału 

       3.    Dokumentem uprawniającym do udziału w Zjeździe są: 

       3.1  mandat delegata 

       3.2  zaproszenie 

       3.3  Delegaci swoją obecność na Zjeździe potwierdzają podpisem na liście    

              obecności 

 

III. Prawomocność Zjazdu i podejmowanie uchwał 

       4    Obrady Zjazdu rozpoczynają się o godzinie 10-tej. (drugi termin o godz.10.15) 

       5.1 Zjazd jest prawomocny, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa  

             wybranych delegatów 

       5.2 Prawomocność Zjazdu stwierdza Komisja Mandatowa na podstawie podpisanej  

             listy obecności oraz  wydanych mandatów. 

       6    Uchwały i postanowienia Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy  

             obecności co najmniej połowy delegatów. 

 

IV. Ukonstytuowanie się Zjazdu 

       7.  Zjazd otwiera Prezes Zarządu Oddziału i proponuje wybór przewodniczącego  

            obrad i protokolanta. 

       8.  Do przeprowadzenia spraw objętych porządkiem obrad Zjazd wybiera spośród    

            delegatów komisje: 

       a.  Mandatową w liczbie 3 osób 

       b.  Uchwał w liczbie 3 osób 

       c.  Wyborczą w liczbie 3 osób 

       d.  Skrutacyjną w liczbie 3 osób 

       9.  Przewodniczący obrad Zjazdu oraz członkowie Komisji wybierani są w  

            głosowaniu  jawnym. 

  10.1   Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza 

  10.2   Komisje protokółują swoje obrady i składają Zjazdowi sprawozdanie ze swoich  

            prac. 

 

V. Przebieg obrad Zjazdu 

   11.1 Obrady prowadzi przewodniczący Zjazdu 

   11.2 Do obowiązków prowadzącego obrady należy: 

        a. przedłożenie Zjazdowi do zatwierdzenia porządku i regulaminu obrad, 

        b. kierowanie obradami, 

        c. dopilnowanie realizacji porządku obrad. 

      12. Przedmiotem obrad mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad. 

      13. Delegat zamierzający zabrać głos w dyskusji zgłasza swoje imię i nazwisko oraz     

            jednostkę, którą  reprezentuje. 

      14. Przewodniczący obrad Zjazdu udziela głosu osobom  zgłaszającym się do    

            dyskusji według kolejności zgłoszeń. 

       15. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący obrad może udzielić głosu: 

         a. w sprawie formalnej 

         b. sprawozdawcom komisji 

         c. osobom zaproszonym 

       16. Wnioski formalne składane wyłącznie przez delegatów mogą dotyczyć  

              następujących kwestii porządku obrad: 

a. ograniczenia czasu przemówień 

b. odesłanie wniosku do Komisji 

c. głosowanie bez dyskusji 

d. sposobu głosowania 

e. zamknięcie listy kandydatów 

       17. Wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie bezpośrednio  

             po ich zgłoszeniu. 

       18. Wnioski, które zdaniem wnioskodawcy powinny być przyjęte przez Zjazd należy    

             składać na piśmie bezpośrednio  do Komisji Uchwał 

    19.1  Komisja Uchwał ma prawo interpretacji i łączenia wniosków indywidualnych. 

    19.2  Komisja Uchwał po zakończeniu swoich prac przedkłada Zjazdowi projekt  

             uchwały. 

 

VI.  Głosowanie 

       20. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie delegatom. 

       21. Z wyjątkiem wyborów głosowanie we wszystkich innych sprawach jest jawne i     



             odbywa się przez podniesienie mandatów. 

       22. Obliczanie głosów w głosowaniu jawnym dokonuje przewodniczący obrad lub  

             jego zastępca. 

 

VII. Wybory 

    23.1 Organem proponującym  kandydatów do władz Oddziału i na Regionalną  

            Konferencję jest  Komisja Wyborcza. 

    23.2 Prawo kandydowania do Władz Oddziału PTTK i na Konferencję Regionalną  

            przysługuje delegatom oraz innym członkom PTTK uprawnionym do      

            uczestniczenia w Zjeździe. 

    23.3 Kandydatów  mogą zgłaszać do Komisji Wyborczej wyłącznie delegaci. 

    23.4 Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów z chwilą ukonstytuowania  

            się. 

    23.5 Zgłoszenia powinno być dokonane na załączonym druku i spełniać wszystkie  

            kryteria formalne. 

      24. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

        a. przyjęcie zgłoszeń kandydatów 

        b. udostępnienie delegatom  do wglądu zgłoszeń kandydatów do Komisji  

            Wyborczej 

        c. sporządzenie list kandydatów do poszczególnych rodzajów władz Oddziału i na   

            Regionalną Konferencję 

        d. przekazanie pełnych list kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

      25. Zjazd Oddziału ustala według własnych kompetencji następującą liczbę  

            członków wybieranych do Władz Oddziału. 

    25.1 do Zarządu Oddziału  - 7 osób 

    25.2 do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – 5 osób 

    25.3 do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego – 3 osoby 

      26. Zgodnie z rozdzielnikiem mandatów ZG PTTK uchwała nr 254/XVIII/2017            

           Oddziału wybiera 2 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK        

            Województwa Lubelskiego.   

     27. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Zjazd zgodnie z  

           zasadami określonymi w  Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do Uchwały    

           ZG PTTK Nr 262/XVI/2008 z dnia 26 kwietnia  2008 r. 

      28. Jeżeli w wyborach nie wybrano pełnej liczby członków określonej przez Zjazd do  

            danego rodzaju władzy, zarządza się wybory uzupełniające zgodnie  z  

            zasadami określonymi w Ordynacji Wyborczej. 

 

VIII. Dokumentacja Zjazdu 

     29. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zjazdu ogłasza jego  

           zamknięcie. 

     30. Zgodnie z zasadami ujętymi w Ordynacji Wyborczej całość dokumentacji z obrad  

           Zjazdu przewodniczący przekazuje Zarządowi Oddziału. 

     31. Interpelacja niniejszego regulaminu należy do przewodniczącego obrad Zjazdu. 

          

 

 


