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Pekromocnika ZG PZW z dnia 04.10.2016

,'ORI)YNACJA WYBoRCZA KoŁ'
okręgu Polskiego Zwiryku Wędkarskiego we Wrocławiu

nakadencję 2aI7 -2a2a

1. 'Wi'bory 
do władz i organow w kołach mrrszą się odbywać na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła wg aktualnie oborł'i@ującego Statutu

Polskiego Zwiąrkl Wędkarskiego, uchwalonego na Nadzwyczajnym Krajorq,p Zjeździe

Delegatów Polskiego Zwivk-u Wędkarskiego w dniu 19 pazdzien'rika 2aa7 r. oraz

zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Koła Polskiego Zwią,zku Wędkarskiego z dnia

26 pztżdńerntka 2002 roku.

i.1. Stafutowym prawem członka Zwiękn jest czynne i bierne prawo wyborcze. Członek

traci bierne prawo wyborcze w następujących przypadkach:

- jeśli jest członkiem innej organtzacji wędkarskiej,

- jeśli nie otrzyma absolutorium będąc we rł'ładzach ustępującego zarządtt'

- jeśli został ukarany orzeczeniem prawomocnym sądu kolezeńskiego karą

określoną ust. 2 pkt 2-5 Stafufu PZw lub prawomocnym wyrokiem sądu

powszechnego , traci prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku

i nie moze być wybierany do czasu zatałciakary,

- jeśli zmienił przynalezność do koła po wyborach do władz i organów

macierzystego koła, nie moze wówczas w tej samej kampanii wyborczej

uczestniczyó w wyborach do władz i organów nowego koła'

1 "2. Kaden cja władz i organów Związktl trwa 4 lata.

1.3. Po upĘwie kadencji władz podlega ona ocenie poprzez udzielenie w głosowaniu jawnym

ab so lutorium Zalrządo:uv.t Koła.

2. Walne Zgromadzenia sprawozdawczo*wybotcze muszą się odbyó do 3i stycznta 2017

roku.

Zarządy kół zobowiryaurrc są poinformowaó biuro Zatządu okręgu na Ż1 dni przed

terminem Walnego Zgromadzełna Sprawozdawcza _ Wyborczego kół jednak nie później

niz do 30listopada 2016 roku.

3. Wyboru prezesa Koła dokonuje Walne Zgromadzente w sposób bezpośredni

w głosowaniu tajnym, chyba ze większość członków Walnego Zgromadzenla opowie

się za głosowaniem jawnym.
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3.1. w przypadku zgłoszenia tylko 1 kandydatą który nie uzyskał 50Yo +I wźnych głosów

rc}ezy zgłosić następnego nowego kandydata(ów) na prezesa.

3.2. Prczesem zostaje kandydat, który uzyska najwięcej głosów jednak nie mniej ruŻ 50 Yo +

1 ważnych głosów.

3.3. w przypadku nie rozstrzygnięcia wyboru w pierwszej tutze, do drugiej tury przechodzą

dwaj karrdydaci z największą liczbągłosów.

3.4. Jeśli na drugim miejscu w pierwszej turze ztajdzie się dwóch lub trzech kandydatow

z równą liczbą głosów należy wśród nich przeprowadzić dodatkowe wybory. Kandydat

z największą liczbą głosów przechodzi do drugiej tury (wraz z kandydatern, ictóry

w pierwszej turze uzyskał najwięcej głosów)'

3.5. Wybranym Prezesem, w drugiej turze głosowania, zostaje kandydat, który uzyskał

zwykłą większość głosów.

3.6. Kandydat, który nie został wybrany w drugiej turze na funkcję Prezesą po wyrazeniu

zgody zostaje włączony na listę kandydatów do ZalząduKoła.

3.7. Pozostali kandydaci mogą kandydować do władz i organów koła jeśli Zostaną zgłoszeni

ptzez Komisję Wyborczą iub zostanązgłoszeni z sali.

4. Wybory do władz i organów kała oraz delegatow na Zjazd okręgowy dokonuje Walne

Zgromadzenie w sposób bezpośredni w głosowaniu tajnym" chyba ze większość

członków Walnego Zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym.

4.1. wafunkiem wyboru na funkcję delegata jest pekrienie frrnkcji stafutowych we władzach

lub organachPzw przez okres nie krótszy ruż5latz wyjątkiem nowo powołanych koł.

4.2. Do władz i organów koła oraz na delegatów zastająwybrani kandydaci z największą

liczbą głosów.

4.3. w przypadku jeśli kandydaci do władz i organów Koła orazrra delegatów uzyskali

rowną liczbę głosów na końcowym miejscu ustalonej liczby członków władz, organów

lub delegatów nalezy przeprowadzić wybory uzupehriające.

4.4. Wybory delegatów i zastępców delegatów na okręgowy ZjazdDelegatów:

- kazde koło o liczbie do 400 członków wybiera jednego delegata i jego zastęcę.

- koła o liczbie członków od 401 i więcej wybierajądelegatów na następuj ącej zasadzie:

Początek kazdej następnej wielokrotności tej liczby członkow upowazrria Walne

Zgomadzenie do wyboru kolejnego delegata i jego zastępcę (np. 401 - 2 delegatów, 801 - 3

delegatów, 1201 *4 delegatów, itd.).

4.5. Kandydat musi wyrazić wolę kandydowania osobiście lub w przypadku

usprawiedliwionej nieobecności przesłać do Zgtomadzenia deklarację na piśmie"
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koła lub połączeniu kół, bądź przeniesienia się delegata do innego koła w macierzystym

okręgu.

4.7 " Mandat delegata wygasa w przypadku złożenta rezygnacji, ukarania ptzez sąd

powszechny prawornocnym wyrokiem, sąd kolezeński prawomocnym orzeczeniem (za

wyjątkiem kary upomnienia), nietermino\Ą/ego opłacenia składki w okresie kadencji oraz

w przypadku śmierci. Wakujący mandat przejmuje zastępca delegata.

4.8. Do zastosowania postanowień zavłarĘch rv punkcie 4.4. bietze się pod uwagę liczbę

członków rł' kole w dniu 30 września 2a76 roku. na podstarł'ie wykaeu sporządzonego

przez dziŃ finansowy biura Zarządu okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

we Wrocławiu.

5. Dokumentacja zgromadzeria powinna byó dostarczona do biuta Zarzalu okręgu

godny'od daty jego odbycia.

- protokoł z przeblegu Walnego Zgromadzerua

- protokół komisji uchwał i wniosków wrazzpełnątreściąpodjętych uchwał,

- wyniki głosowania orazwykazwybranych rł4adz i organów koła,

- ankiefy delegatów i zastępcow delegatow na okręgowy ZjazdDelegatów.

6. Delegaci oruz członkowie walnego zgromadzenia członków koła nrająprawo z$oszeria
protestu na piśmie co do prawidłowości przeprowadzonego wyboru na ręce

przewodniczącego wainego zgromadzenia członków koła nie późntą ruż do

zakoirczeria walnego zgromadzetia członków koła. Protest w takim przypadku

rczstrzygarry jest przez walne zgromadzenie członków koła. Wobec nieprawidłowości

zgłoszonych po zamknięciu walnego zgromadzerńa członków kołą stanowisko zajmuje

zarząd wyzsze go szczebla.
7. W sprawach niewegulowarrych w niniejszej ordynacji mają zastosowanie postanowienia

Statutu PZW.
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Wrocław, dn. 12.1o.20].6 r.

Koła PZW

okręgu Wrocławskiego

Dotyczy,,ORDYNACJl WYBORCZEJ KoŁ"
okręgu Poiskiego Związku Wędkarskiego We Wrocławiu na kadencję 2oJ7 _2o2o.

W związku z brakiem punktu 4.6 w całości, przesyłamy poprawnątreśidotyczącątego punktu.

4.6. Mandat delegata na Zjazd okręgowy zachowuie Ważność w okresie kadencji między zaiazdami. Jest
Ważny w przypadku podjęcia uchwały p',zez zanąd okręgu o likwidacji koła lub potączeniu kóŁ bądź
przeniesienia się deIegata do innego koła w macier:zystym okręgu.

Za pomyłkę przepraszamy.


