
Załącznik do Uchwały nr 16/2017/W                                                                                      
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Tarnowska Organizacja Turystyczna" 
z dnia 31 maja 2017 roku 

 

Regulamin Wyboru Organów Stowarzyszenia  
TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 

 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
1.Walne Zebranie o charakterze wyborczym obraduje według regulaminu Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna oraz w sprawach tam nie uregulowanych, według 
niniejszego Regulaminu Wyborów. 

2.Przedmiotem obrad Walnego Zebrania o charakterze wyborczym są w szczególności decyzje  
w przedmiocie: 

a) wyboru i odwoływania członków Zarządu, 
b) wyboru i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej. 

  
§ 2 

1.Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia lub w przypadku Jego nieobecności Wiceprezes 
Zarządu starszy wiekiem. 

2.Zebrani członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego,  

3.Przewodniczący zebrania kieruje wyborami członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz członków 
Komisji Skrutacyjnej spośród nieograniczonej liczby obecnych członków w głosowaniu jawnym. 

a) Komisja Skrutacyjna składa się z trzech członków. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być 
kandydaci na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

b) Komisja Uchwał i Wniosków składa się z trzech członków. 

4.Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zebrania i po akceptacji takiego wniosku przez Walne 
Zebranie Członków (na przykład w przypadku małej frekwencji na Walnym Zebraniu) funkcje Komisji 
Uchwał i Wniosków może przejąć Komisja Skrutacyjna. 

  
 

Sprawy wyborcze 
 

§ 3 
Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona: 
1.Członków Zarządu w liczbie od 5 do 8 osób, w tym prezesa, od 1 do 4 wiceprezesów, skarbnika, 
sekretarza i maksymalnie 1 członka Zarządu. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Walne 
Zebranie. 

2.Komisję Rewizyjną w liczbie od 2 do 3 osób. 

  
§ 4 

Wybory władz Stowarzyszenia są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów bezwzględną większością głosów, niezależnie od ilości członków obecnych na zebraniu. 
Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które 



uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy 
przeciwnych i wstrzymujących się. 

§ 5 
1.Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po 
uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. 

2.Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje w trakcie obrad Walnego Zebrania. 

  
 

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające 
 

§ 6 
 
1.Walne Zebranie może odwołać poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji 
Rewizyjnej. 

2.W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie dokonuje wyboru 
uzupełniającego, na czas do zakończenia kadencji, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru 
władz. 

  
 

Głosowanie 
 

§ 7 
1.Głosowanie na członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na karcie do 
głosowania. 

2.Komisja Skrutacyjna ustala sposób głosowania na kartach. 

3.Za nieważny uznaje się głos oddany niezgodnie z tymi ustaleniami.  

4.Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i 
zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy 
kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. 

  
 

Organy Walnego Zebrania o charakterze wyborczym 
 

§ 8 
Organami Walnego Zebrania są: 

1.Przewodniczący, 

2.Komisja Skrutacyjna, 

3.Komisja Uchwał i Wniosków. 

  
 

Zakres zadań organów Walnego Zebrania o charakterze wyborczym 
 

§ 9 
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania. 
 



 
§ 10 

1.Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:  
a) wybór przewodniczącego Komisji, 
b) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek 

przewodniczącego Zebrania, 
c) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz, 
d) sporządzenie list wyborczych, 
e) zebranie głosów zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności 

oddanych głosów, 
f) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników. 

 
2.Protokół z czynności komisji winien m.in. zawierać: 

a) liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, 
b) liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu, 
c) liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów, 
d) liczbę ważnych głosów oddanych na każdego kandydata. 

  
§ 11 

Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy: 
1.wybór przewodniczącego Komisji,  

2.opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania, 

3.rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich przewodniczącemu Zebrania celem 
ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków, 

4.sporządzanie protokołu Walnego Zebrania. 

  
 

Przepisy końcowe 
 

§ 12 
1.Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 
ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2.Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością niezależnie od ilości członków obecnych na zebraniu. 

  
§ 13 

Regulamin i jego zmiany wchodzą w życie z chwilą uchwalenia. 
 

 
 


