UCHWAŁA Nr 35/2016
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z dnia 27.02.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia VII Zwyczajnego Kongresu
Stowarzyszenia Saperów Polskich
W październiku bieżącego roku kończy się kadencja władz naczelnych
Stowarzyszenia. Przed nami zadanie przeprowadzenia kongresu sprawozdawczowyborczego . Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia VII Kongresu
zwyczajnego Zarząd Główny SSP postanawia:
1. Kongres przeprowadzić w dniu 22 października 2016 r. w m. Kazuń Nowy
w Klubie Żołnierskim 2.psap.
2. Do kompetencji Kongresu należy:
 rozpatrzenia i zatwierdzenia (przyjęcia) sprawozdania z działalności
Zarzadu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego;
 udzielenie lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującego Zarzadu
Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
 rozpatrzenie odwołań od uchwał Zarzadu Głównego ;
 uchwalenie kierunków działalności Stowarzyszenia na kolejną kadencję;
 nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia na wniosek
Zarzadu Głównego;
 przyjęcie zmian i poprawek w Statucie Stowarzyszenia;
 wybór władz naczelnych Stowarzyszenia;
 podejmowanie uchwał przygotowanych przez Zarząd Główny oraz
wniesionych przez audytorium obrad.
3. Powołać zespół organizacyjny Kongresu w składzie Kol.:
 Marian KASPERSKI;
 Tomasz BOGUCKI;
 Grzegorz MISIAK;
 Tomasz GERMAN;
 płk Andrzej PRZYGODA – Dowódca 2.psap,
który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie VII Kongresu
sprawozdawczo-wyborczego.

4. Celem przygotowania zmian i poprawek w Statucie SSP powołać zespół
w składzie Kol.:
 Tadeusz DZIKOWSKI;
 Bogusław BĘBENEK;
 Tomasz BOGUCKI;
 Marek STOBNICKI.
5. Przyjąć przedstawiony przez Prezydium ZG Regulamin Wyborów (załącznik
nr 1).
W głosowaniu uczestniczyło 8 członków ZG SSP.
Uchwałę przyjęto: 8 - głosami za, 0 - głosów przeciw, 0 - głosów
wstrzymujących się.
PREZES
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

płk rez. Tadeusz DZIKOWSKI

Załącznik nr 1
do uchwały ZG Nr 35/2016
REGULAMIN WYBORÓW
I. WYBORY WŁADZ KOŁA
§1
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom Zwyczajnym i Honorowym
Koła.
§2
Wybory władz Koła – Prezesa, Członków Zarządu, Komisję Rewizyjną oraz
Rzecznika Dyscyplinarnego, odbywają się na Walnym Zebraniu Członków Koła przy
obecności nie mniej niż 50% członków zwyczajnych i honorowych w I -ym terminie
lub w II terminie co najmniej po 15 min od pierwszego bez względu na liczbę
obecnych.
§3
Wybory władz Koła odbywają się w trybie tajnym zwykłą większością uczestników
zebrania.
§4
Jeżeli w I -ym głosowaniu kandydat nie uzyskał większości głosów to przeprowadza
się głosowanie uzupełniające.
§5
Członkowie ustępujących władz nie mogą być członkami komisji skrutacyjnej.
§6
Władze Koła powinny ukonstytuować się w ciągu 5 dni od wyborów.
§7
Wybory delegatów na VII Kongres SSP są jawne
§8
Ilość wybieranych delegatów zależy od liczby Członków Koła, licząc jeden delegat
na 10 członków. Jeśli Koło w kolejnej 10-tce liczy 6 i więcej Członków wybierany jest
następny delegat.
§9
Listę delegatów na Kongres przesłać do ZG w terminie do 20.09.2016 r.
§ 10
Kandydatów do władz Stowarzyszenia zgłaszać do Komisji Wyborczej w terminie
do 20.09.2016 r. podając: imię, nazwisko datę urodzenia i nr telefonu Kandydata
oraz ewentualny stopień wojskowy i stanowisko.

II. WYBORY WŁADZ NACZELNYCH SWTOWARZYSZENIA
§ 11
1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym (delegatom)
oraz członkom honorowym.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom ustępujących władz naczelnych, jeśli nie są delegatami, a także wszystkim członkom wspierającym.
§ 12
1. Wybory władz naczelnych Stowarzyszenia są tajne i bezpośrednie oraz stanowią
o wyborze następujących organów tych władz:
a) Prezesa Stowarzyszenia,
b) Zarządu Głównego w składzie 8 osób,
c) Głównej Komisji Rewizyjnej w składzie 4 osób,
d) Głównego Sądu Koleżeńskiego w składzie 9 osób,
e) Listy kandydatów na funkcje władz naczelnych Stowarzyszenia, mogą
zawierać nieograniczoną liczbę osób.
§ 13
Kandydatów do władz naczelnych Stowarzyszenia zgłasza Komisja Wyborcza
na podstawie list zgłaszanych z Kół i organów Stowarzyszenia. Kandydat do władz
naczelnych Stowarzyszenia może zostać zgłoszony w toku obrad za zgodą
Kongresu.
§ 14
1. Ustanawia się następujący tryb i sposób głosowania:
a) Podczas wyboru Prezesa Stowarzyszenia – na karcie wyborczej
pozostawia się jedno, nieskreślone nazwisko;
b) Podczas wyboru Zarządu Głównego – na karcie wyborczej pozostawia się
osiem nieskreślonych nazwisk;
c) Podczas wyboru Głównej Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej
pozostawia się cztery, nieskreślone nazwiska;
d) Podczas wyboru Głównego Sądu Koleżeńskiego – na karcie wyborczej
pozostawia się dziewięć nieskreślonych nazwisk.
2. Kandydata uważa się za wybranego do określonych w § 11 ust. 1 niniejszego
regulaminu organów władz naczelnych, jeżeli podczas wyborów poparła
go zwykła większość uczestników Kongresu uprawnionych do głosowania.
3. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie wyborczej, innej niż ustalona oraz,
jeśli pozostanie więcej nazwisk niż określono w ust. 1 pkt. a, b, c, d.
4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu kandydat (kandydaci) nie uzyskał (nie uzyskali)
zwykłej większości głosów, to przeprowadza się głosowanie uzupełniające, na
listy, z których usunięto kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali
wymaganą liczbę głosów, uzupełniając je w razie potrzeby nowymi kandydatami.
Dopuszcza się kolejne tury głosowania.
5. Naczelne władze Stowarzyszenia winny ukonstytuować się w ciągu dziesięciu
dni, licząc od dnia wyborów.

