
 

XVII WOJEWÓDZKI ZJAZD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY 

ŚLĄSKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZDKU SPORTOWEGO  

Termin: 4 września 2021r. Miejsce: Chorzów, Stadion Śląski. 

REGULAMIN OBRAD 

§1 

XVII Wojewódzki Zjazd Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego obraduje zgodnie z 

rozdz. IV § 22 ust. 2 Statutu Związku oraz Uchwałą Zarządu z dnia 28 czerwca 2021. 

I termin – godz. 10.45 

II termin – godz. 11.00 

§2 

Udział w Zjeździe biorą delegaci wybrani na zjazdach miejskich, gminnych, powiatowych 

SZS, zebraniach Międzyszkolnych Klubów Sportowych i członkowie ustępujących władz Śl. 

SZS oraz zaproszeni goście. 

§3 

Prawo głosu stanowiącego na Zjeździe oraz prawo wyborcze mają delegaci. 

§4 

Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza obrad Zjazdu oraz dwóch Protokolantów. 

§5 

Każdy delegat obecność na Zjeździe potwierdza podpisem na liście obecności i otrzymuje 

mandat uprawniający do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

§6 

Zmiany w statucie Śl. SZS na podstawie § 35 statutu 

Zmiana statutu może nastąpić na mocy Uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów 

delegatów Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

§7 

Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym następujące Komisje: 

a. Mandatową – 2 osoby 

Komisja sprawdza listę delegatów i stwierdza prawomocność Zjazdu; jeśli bierze w nim 

co najmniej ½ delegatów w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych. 

b. Wyborczą – 3 osoby 



Komisja przyjmuje propozycje na kandydatów do Zarządu, Wojewódzkiej Komisji 

Rewizyjnej Śl. SZS oraz delegatów na Zjazd Krajowy SZS. 

c. Uchwał i Wniosków – 3 osoby 

Komisja przedstawia Zjazdowi główne kierunki programowe na lata 2020 – 2024 w 

formie Uchwały. 

d. Skrutacyjna – 3 osoby 

Komisja oblicza głosy i ogłasza wyniki głosowania. 

§ 8 

Ustala się, że Zjazd wybiera władze Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego: Zarząd w 

liczbie 13-17 osób (statut rozdz. IV §25), Komisję Rewizyjną w liczbie 3-5 osób (statut rozdz. 

IV §27) oraz 4 Delegatów na XVII Krajowy Zjazd SZS zgodnie z kluczem wyborczym SZS 

ZK.  

§ 9 

Prawo kandydowania do władz Śl. SZS oraz na delegatów XVII Krajowego Zjazdu mają 

obecni na Zjeździe delegaci wybrani na zjazdach miejskich, gminnych, powiatowych SZS 

oraz Międzyszkolnych Klubów Sportowych. 

§ 10 

Kandydatów do poszczególnych organów ma prawo zgłosić Komisja Wyborcza oraz delegaci 

w trybie ustalonym przez w/w Komisję. 

§ 11 

Kandydat winien wyrazić zgodę na kandydowanie do władz i na udział w Zjeździe 

Krajowym. W przypadku nie wyrażenia zgody zostaje skreślony z listy kandydatów. 

§ 12 

Każdy uczestnik Zjazdu ma prawo zabierania głosu w dyskusji. Tokiem dyskusji kieruje 

Przewodniczący obrad. Czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut. 

§ 13 

Prawo głosu decydującego na Zjeździe mają tylko delegaci. Uchwały podejmowane są 

zwykłą większością głosów przez podniesienie mandatu. 

§ 14 

Zgodnie z rozdz. IV § 26 ust1 pkt 7 Statutu Śl. SZS w którym określa zasady ordynacji 

wyborczej o tajnym lub jawnym sposobie wyboru władz decyduje Uchwała Zjazdu na 

podstawie decyzji ustępującego Zarządu. 

§ 15 

Zasady wyborów tajnych: 

1. Komisja Skrutacyjna na podstawie sprawozdania Komisji Wyborczej sporządza listy 

wyborcze umieszczając w porządku alfabetycznym oddzielnie kandydatów do 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej Śl. SZS oraz Delegatów na Krajowy Zjazd SZS. 



2. Karty do głosowania wydaje Komisja Skrutacyjna po okazaniu mandatu Delegata. 

3. Akt głosowania odbywa się w sposób bezpośredni przez złożenie karty do urny 

wyborczej za okazaniem mandatu Delegata. 

4. Delegaci winni skreślić co najmniej tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad ustalone 

ilości członków do poszczególnych władz i Delegatów na Krajowy Zjazd SZS. 

5. Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń, z 

dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna. 

6. Za wybranych do władz uważa się te osoby, które uzyskały kolejno największą ilość 

głosów. Kandydaci którzy otrzymują jednakową liczbę głosów ponad ustaloną ilość 

osób do władz i Delegatów na Krajowy Zjazd SZS - zarządza się głosowanie 

pomiędzy tymi osobami. 

 

§ 16 

Zasady wyborów jawnych: 

1. Komisja Wyborcza Przedstawia Zjazdowi listę kandydatów do władz Śl. SZS i 

Delegatów na Krajowy Zjazd SZS w ilości nie większej jaka określa §7 Regulaminu 

Obrad. 

2. Głosowanie odbywa się oddzielnie na każdą listę kandydatów do władz oraz na 

Krajowy Zjazd SZS przez podniesienie mandatu Delegata. 

3. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad Zjazdu z Komisją 

Skrutacyjną, która oblicza głosy. 

§ 17 

Po ogłoszeniu wyników wyborów odbywają się posiedzenia Zarządu i Wojewódzkiej Komisji 

Rewizyjnej Śl. SZS, które się konstytuują 

§ 18 

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga 

Zjazd zgodnie ze statutem Śl. SZS. 

 


