
 

 

 

REGULAMIN WYBORÓW  

 

 

X  POWIATOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW  

KROTOSZYŃSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO, 

 KROTOSZYN 22.06.2021 R. 

 

 

§ 1 

Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności 

od Uchwały Powiatowego Zjazdu. 

§ 2 

 Do Zarządu wybieramy 9 osób, do Komisji Rewizyjnej 3 osoby oraz 2 Delegatów na 

Zjazd SZS „Wielkopolska” 

§ 3 

1. Prezes Związku wybierany jest w pierwszej kolejności w odrębnym głosowaniu 

przez Powiatowy Zjazd KSZS, spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji 

przez Delegatów, a następnie Powiatowy Zjazd wybiera pozostałych członków 

Zarządu spośród kandydatów zaproponowanych przez nowo wybranego   

Prezesa i Delegatów. 

2. Nowo wybrany Prezes ma prawo zgłosić 8 kandydatów na członków Zarządu              

wg. klucza ustalonego przez Zarząd: 6 kandydatów ( po 1 kandydacie z 

Krotoszyna, Koźmina Wlkp., Kobylina, Zdun, Rozdrażewa i Sulmierzyc) + 1 

kandydat ze szkoły ponadpodstawowej w Krotoszynie + Powiatowy Organizator 

Sportu. Brak kolejnych zgłoszeń uzasadnia zamknięcie listy z ilością kandydatów 

zgłoszonych.  

3. Kandydat wyraża zgodę lub rezygnuje z kandydowania bez podania przyczyny. 

Kandydat nieobecny na Zjeździe Sprawozdawczo-wyborczym powinien 

przekazać pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Wniosek 

o zamknięcie listy wymaga przegłosowania. 

4. Prezesem Związku zostaje ten kandydat, który otrzyma największą ilość ważnych 

głosów uprawnionych Delegatów uczestniczących w Zjeździe, nie mniej  jednak 

niż 50% + 1. W przypadku nie uzyskania bezwzględnej ilości głosów przez 



kandydatów w pierwszej turze wyborów, Przewodniczący Zjazdu zarządza 

drugą turę wyborów. 

5. Członkami Zarządu zostają Ci kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą 

ilość głosów. 

§ 4 

1. Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób wybiera się spośród kandydatów 

zgłoszonych      do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej  przez Delegatów. 

2. Brak kolejnych zgłoszeń uzasadnia zamknięcie listy z ilością kandydatów 

zgłoszonych. Wniosek o zamknięcie listy wymaga przegłosowania. W skład 

Komisji Rewizyjnej zostaną wybrani ci kandydaci, którzy uzyskają kolejno 

największą ilość ważnych głosów uprawnionych Delegatów uczestniczących w 

Zjeździe. Wybrana Komisja Rewizyjna ustala między sobą Przewodniczącego, 

który jest pełnomocnikiem KSZS. W umowach miedzy Stowarzyszeniem a 

członkami zarządu KSZS oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

                                                           § 5                                                  

1.  Zgłaszający kandydatów do władz Związku, krótko uzasadniają swoje 

propozycje. 

2. Każdy proponujący kandydaturę (z wyjątkiem propozycji nowo wybranego 

Prezesa) ma prawo zgłoszenia tylko jednej osoby na listę. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów na listę wyborczą maja tylko Delegaci 

uczestniczący   w Zjeździe, posiadający mandat Delegata. 

                                                                      § 6 i 7 

                           (obowiązuje w przypadku głosowania tajnego) 

 Obowiązuje następujący sposób głosowania na: 

1. Prezesa – na karcie wyborczej pozostawia się tylko jedno  nie skreślone nazwisko, 

2. Członków Zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się  najwyżej                         

8  nie skreślonych  nazwisk, 

3. Członków Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się  najwyżej      

3   nie skreślone nazwiska 

4. Delegatów na Zjazd SZS „Wielkopolska” - na karcie wyborczej pozostawia się  

najwyżej   2  nie skreślone nazwiska 

 

 



§ 7 

Głos uznany zostanie za nie ważny jeżeli: 

1. Oddany   zostanie na innej karcie niż przygotowaną przez Komisję 

Mandatowo-Skrutacyjną. 

2. Głosujący  pozostawił większą liczbę kandydatów niż należy wybrać do władz 

Związku, 

3. Głosujący samowolnie dopisze inne osoby które wcześniej nie zostały 

zgłoszone  do   Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez X  Powiatowy Zjazd Delegatów 

KSZS                                                            
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