Ordynacja wyborcza
do Zarządu i Komisji Rewizyjnej FSNT NOT Rady Toruńskiej w dniu 26.04.2012r.
WSTĘP

I.

Ordynacja wyborcza precyzuje i uzupełnia regulamin zebrania w części dotyczącej
wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej FSNT NOT Rada Toruńska i staje się prawem
wyborczym danej kadencji.

II.

Ustalenia

1. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze wybiera:
−

Przewodniczącego (Prezesa) Zarządu

-

1 mandat

−

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

-

1 mandat

−

Członków Zarządu

-

10 mandatów

−

Członków Komisji Rewizyjnej

-

3 mandaty

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom Rady Toruńskiej.
3. Kandydować można tylko do jednego organu władzy.
4. Wyboru Przewodniczącego Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje się
oddzielnie w pierwszej turze głosowania, a oddzielnie w drugiej turze głosowania pozostałych
członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej.
5. Podstawą do przeprowadzenia wyborów jest ustalenie prawomocności zebrania w wyniku
postępowania Komisji Mandatowo – Wyborczej, zgodnie z pkt. 7 i 8 uchwalonego
regulaminu.
6. W celu przeprowadzenia wyboru władz Rada wybiera spośród delegatów:
1) Komisję Mandatowo - Wyborczą
2) Komisję Skrutacyjną
3) Komisję Uchwał i Wniosków
7. Wybory do władz są tajne.
8. Komisja Mandatowo – Wyborcza sporządza listy kandydatów do organów władz na
podstawie desygnowania kandydatów przez poszczególne SNT.
9. Dalsze kandydatury

mogą być zgłaszane przez delegatów z sali obrad w liczbie

nieograniczonej. Ilość kandydatów powinna być nie mniejsza niż ilość mandatów.
10. Jeżeli w stosunku do któregokolwiek zaproponowanego lub zgłoszonego kandydata
wysunięte zostaną sprzeciwy, wówczas delegaci po rozpatrzeniu decydują większością
głosów

w jawnym głosowaniu – czy daną kandydaturę pozostawić na liście wyborczej

kandydatów.
11. O zamknięciu listy wyborczej decyduje Rada w głosowaniu jawnym.
12. Kandydaci powinni złożyć oświadczenia ustne lub na piśmie o zgodzie na kandydowanie.

13. Po zakończonym zgłaszaniu kandydatów i zamknięciu list wyborczych Komisja
Mandatowo – Wyborcza sporządza osobne listy do głosowania na Przewodniczącego
Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu, członków Komisji
Rewizyjnej, umieszczając na nich jedynie nazwiska i imiona wszystkich przyjętych
kandydatów w porządku alfabetycznym.
14. Na podstawie sporządzonych przez Komisję Mandatowo – Wyborczą list wyborczych, o
których mowa w punkcie 13 niniejszej ordynacji Komisja Skrutacyjna organizuje głosowanie i
nadzoruje jego przebieg.
15. Karty, na których pozostawiono więcej nie skreślonych nbazwisk kandydatów niż ilość
mandatów lub umieszczono na nich dodatkowo jakiekolwiek napisy lub znaki, uznaje się za
nieważne.
16. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół, w
którym wyniki głosowania na każdego kandydata muszą być podane przy jego nazwisku.
17. Za wybranych do poszczególnych organów władz uznaje się tych kandydatów, którzy
uzyskali kolejno największą ilość głosów; kandydat na Przewodniczącego Zarządu i
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powinien otrzymać więcej niż 50% oddanych głosów.
W przypadku, gdy żaden z kandydatów na Przewodniczących nie otrzyma wymaganej liczby
głosów zarządza się drugą turę głosowania.
18. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów powodując tym
samym przekroczenie ustalenej liczby mandatów, tj. osób wybieranych do poszczególnych
organów władz przeprowadza się dodatkowe głosowanie; wybierany jest kandydat, który
otrzymał większą ilość głosów.
19. Komisja Mandatowo – Wyborcza i Komisja Skrutacyjna sporządzają protokoły, które
podpisane muszą być przez wszystkich członków Komisji.
20. Przewodniczący Komisji na podstawie sporządzonych protokołów składają Radzie
Sprawozdania z prac Komisji.
Przewodniczący Zebrania
Sprawozdawczo - Wyborczego

…..........................................

