a) przygotowanie w kolejno ś ci alfabetycznej list kandydatów, po odebraniu ich
zgody na kandydowanie przez przewodnicz ącego zjazdu:
- do Mazurskiej Okr ęgowej Rady Łowieckiej,
- na delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZ Ł ,
- na członka Naczelnej Rady Łowieckiej i jego zastę pców (spo ś ród
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów);
b) przekazanie przygotowanych list kandydatów osobom wymienionym
w pkt. 2 regulaminu
c) w przypadku awarii elektronicznego systemu do g łosowania sporządzenie
kart do g łosowania i przekazanie ich komisji skrutacyjnej
d) ogłoszenie, na podstawie przekazanych protoko ł ów komisji skrutacyjnej
wyników wyborów
e)

sporządzenie ze swych czynno ści protokoł ów i przekazanie ich oraz
otrzymanych protoko łów komisji skrutacyjnych przewodnicz ącemu obrad.
W przypadku awarii elektronicznego systemu do g łosowania dotyczy to
również przekazanych przez komisje skrutacyjn ą kart do g łosowania

12. W skład poszczególnych komisji zjazdowych mog ą być wybrane wyłącznie osoby
wymienione w pkt. 2 regulaminu.
13. Do udzia łu w dyskusji mog ą być dopuszczone, poza delegatami, wy łącznie osoby
wymienione w pkt. 3, których imienn ą listę posiada przewodnicz ący Zjazdu.
14. Zgłoszenie do dyskusji nast ę puje poprzez złożenie do prezydium Zjazdu karty
Zgłoszeniowej. Blankiet karty znajduje si ę w Prezydium Zjazdu. Zasada ta nie
dotyczy osób wymienionych w pkt. 3
15. O kolejno ści wystę powania w dyskusji decyduje moment zg łoszenia karty do
prezydium Zjazdu. Zasada ta nie dotyczy osób wymienionych w pkt. 3
16. W trakcie czynno ści komisji wyborczej lub skrutacyjnej prowadz ący obrady może
zarządzi ć kontynuowanie dyskusji. Zabieraj ący głos wyg łasza go z mównicy.
17. Czas na wypowiedzi w dyskusji nie mo że przekracza ć 5 minut. Ograniczenie
to nie dotyczy go ści zjazdu.
18. Wnioski, w zakresie uchwa ły zjazdowej, niezale żnie od zgłoszenia ich w trakcie
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dyskusji, musz ą być zgłoszone na pi ś mie do Komisji Uchwa ł i Wniosków.
Wnioski poci ągaj ące za sob ą skutki finansowe musz ą wskazywa ć źródło
pokrycia kosztów ich realizacji.
19. Wnioski formalne musz ą dotyczyć spraw znajduj ących si ę w porządku obrad.
Wniosek mo że być zgłoszony i rozpatrzony, jako formalny, tylko wówczas gdy
dotyczy:
1) zamkni ęcia listy mówców;
2) przerwania dyskusji;
3) sposobu dyskusji i głosowania;
4) głosowania bez dyskusji;
5) ograniczenia limitu czasu przemówie ń ;
6) sprawdzenia listy obecno ści.
20. W razie zg łoszenia wniosku formalnego przewodnicz ący obrad udziela głosu
dla jego uzasadnienia wnioskodawcy, a nast ę pnie jednemu mówcy, który
pierwszy zg łosił si ę , dla uzasadnienia przeciwnego wniosku. Po tych dwóch
przemówieniach przewodnicz ący obrad zarządza głosowanie.
21. Zgłaszanie kandydatów, o których mowa w pkt. 1 litera c, nast ę puje ustnie.
22. Zgłaszaj ący krótko uzasadnia kandydaturę a przewodnicz ący obrad odbiera od
kandydata zgod ę na kandydowanie. Niezależnie od powyższego zgłaszaj ący
składa w Komisji Wyborczej wype łnion ą kartę zgłoszeniową (blankiety kart
zgłoszeniowych znajduj ą si ę w Komisji Wyborczej).
23. Zgłaszanie kandydatów, ustalanie list oraz wybory odbywaj ą si ę z zachowaniem
Zasad wynikaj ących z niniejszego regulaminu, zgodnie z przyj ętym porządkiem
obrad.
24. Zjazd podejmuje uchwa ły zwykłą wię kszo ści ą głosów.
24.1. G łosowanie podczas Zjazdu odbywa si ę za pomoc ą urządzenia
elektronicznego (system spe łnia wymogi głosowania tajnego) do g łosowania
przewiduj ącego mo żliwo ść oddania g ł osu ZA, PRZECIW lub
WSTRZYMUJ ĄCEGO si ę za danym kandydatem, lub w danej sprawie.

ri

O zasadach funkcjonowania systemu poinformowani zostan ą członkowie OZD
przed g łosowaniem.
24.2. W przypadku awarii elektronicznego systemu do g łosowania, głosowanie
odbywa si ę systemem tradycyjnym, w g ł osowaniu jawnym lub tajnym,
w zależno ści od postanowie ń statutu PZŁ .
24.2.1. G łosowanie jawne odbywa si ę systemem tradycyjnym poprzez podniesienie
mandatów przez delegatów najpierw g łosuj ących za wnioskiem, nast ę pnie
głosuj ących przeciwko wnioskowi i na koniec wstrzymuj ących si ę od głosowania.
24.2.2. G łosowanie tajne, podczas wyborów, odbywa si ę poprzez postawienie na
karcie do g łosowania

znaku X obok

nazwiska (nazwisk) kandydata

(kandydatów)
wjednej ztrzech kratek; ZA, PRZECIW, WSTRZYMA Ł SI Ę.
24.2.3. W przypadku g łosowania tajnego podczas wyborów za pomoc ą kart, za g łos
nieważny za danym kandydatem uwa ża si ę ten gł os w którym obok nazwiska
kandydata postawiono wi ęcej ni ż jeden znak X lub nie postawiono ani jednego
znaku. Za głos niewa żny w stosunku do ca łej listy ( wszystkich kandydatów)
uważa si ę równie ż g łos w którym ilo ść osób na które oddano g łos w kratce ZA jest
wi ę ksza ni ż ilo ść miejsc do obsadzenia. Podobna zasada obowi ązuje przy
głosowaniu za pomoc ą urządzenia elektronicznego.

Powyższy regulamin obrad XXIII Okr ę gowego Zjazdu Delegatów przyj ęto na
posiedzeniu Mazurskiej Okr ęgowej Rady Łowieckiej w dniu 25.06.2015 r.
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