Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział Cieszyn
ORDYNACJA WYBORCZA
Walnego Zjazdu Oddziału SITPChem w Cieszynie
z dnia 19 czerwca 2018.
1. Ordynacja wyborcza precyzuje i uzupełnia Regulamin Obrad 9 Walnego Zjazdu Oddziału SITPChem w Cieszynie
w części dotyczącej wyboru Władz Oddziału.
2. Walny Zjazd podczas obrad wybiera niżej wymienione Komisje w liczbie osób:
a. Komisja Mandatowo-Wyborcza
- 3 osoby
b. Komisja Skrutacyjna
- 3 osoby
c. Komisja Uchwał i Wniosków - 3 osoby
3. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego do Władz Oddziału i na delegatów na Walny Zjazd SITPChem oraz do Rady Federacji NOT.
5. Ustala się:
a. Prezes Zarządu Oddziału
b. Liczbę wybieranych członków Zarządu Oddziału
c. Liczbę wybieranych członków Komisji Rewizyjnej
d. Liczbę wybieranych członków Sądu Koleżeńskiego
e. Liczbę delegatów na Walny Zjazd SITPChem
f. Liczbę delegatów do Rady Federacji NOT

- 1 osoba
- 9 osób
- 3 osoby
- 3 osoby
- 3 osoby + 1 delegat rezerwowy
- 3 osoby

6. Czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Oddziału przysługuje wszystkim członkom Oddziału SITPChem w Cieszynie, z głosem stanowiącym. W razie nieobecności członek może przekazać pisemną deklarację wyrażającą zgodę
na kandydowanie.
7. Kandydować można tylko do jednego organu władz Oddziału SITPChem. Nie dotyczy to wyboru na delegatów na
Walny Zjazd SITPChem i do Rady Federacji NOT.
8. Podstawą do przeprowadzenia wyborów jest ustalenie prawomocności Zjazdu Oddziału zgodnie z § 10 Regulaminu
Obrad Zjazdu.
9. Głosowanie w wyborach do władz Oddziału SITPChem odbywa się w sposób tajny.
10. Uczestnicy Zjazdu z głosem stanowiącym dla ważności swojego głosu, powinni zostawić na liście wyborczej nieskreślone minimum jedno nazwisko a maksimum nie więcej nazwisk niż wynosi liczba mandatów określona w
punkcie 5 niniejszej Ordynacji Wyborczej.
11. Za wybranych do poszczególnych organów władz Oddziału SITPChem uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali
kolejno największą liczbę głosów.
12. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów powodując tym samym przekroczenie liczby
mandatów, wówczas zarządza się dodatkowe głosowanie. Wybrany zostaje ten kandydat, który otrzyma większą
liczbę głosów.
13. Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół, w którym przy każdym nazwisku podaje liczbę uzyskanych
głosów. Protokół muszą podpisać wszyscy członkowie Komisji.
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