
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ROTWŚ  
I ORDYNACJA WYBORCZA 

 
 
 

1. Delegaci reprezentujący poszczególnych członków Regionalnej Organizacji 

Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na Walnym Zgromadzeniu 

Członków, wybrani według zasad obowiązujących w poszczególnych 

jednostkach organizacyjnych, powinni posiadać poświadczenia tego wyboru 

(mianowania, pełnomocnictwa, itp.). 

2. Delegaci posiadają przywilej wybierania oraz bycia wybieranym do władz 

Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 

3. Delegaci posiadają swój mandat przez okres całej kadencji, jeżeli jednostka, 

którą reprezentują nie postanowi inaczej. 

4. W Walnym Zgromadzeniu Członków ROTWŚ udział biorą: 

- z głosem decydującym – delegaci według punktu 1 

- z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, osoby 

zaproszone. 

5. W trakcie wyborów do Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej 

Województwa Świętokrzyskiego obowiązuje zasada reprezentacji grupowej 

polegająca na wprowadzeniu do Zarządu swojego przedstawiciela np.: 

- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – 1 delegat  

- Stolica regionu – 1 delegat  

- Miasta i gminy turystyczne – 1 delegat  

- Powiaty – 1 delegat 

- Branża (atrakcje turystyczne, baza noclegowa) – 1 delegat 

- Branża (przedsiębiorstwa i firmy turystyczne w tym touroperatorzy) – 1 

delegat  

- Organizacje pozarządowe i pozostali Członkowie – 1 delegat 

6. Walne Zgromadzenie Członków ROTWŚ jest prawomocne, jeżeli Komisja 

Mandatowa (w składzie – 3 osoby) lub Prezydium Walnego Zgromadzenia 

Członków stwierdzi, że bierze w nim udział, co najmniej połowa liczby 

Członków uprawnionych do głosowania w pierwszym wyznaczonym terminie 

lub w drugim terminie bez względu na ilość delegatów. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością 

głosów osób uprawnionych do głosowania. 



8. Kandydatów do władz proponują wszyscy uprawnieni reprezentujący dana 

grupę oraz członkowie ustępujących władz, również wówczas, jeżeli nie są 

delegatami. 

9. Walne Zgromadzenie Członków ROTWŚ może powołać Komisję Wyborczą  

(w składzie 3 osoby) lub uchwalić, że kandydatów do nowych władz można 

zgłaszać bezpośrednio do prezydium. 

10. Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać zasady nie 

łączenia funkcji Członków Zarządu z Członkami Komisji Rewizyjnej. 

11. Zgłoszenie kandydata może mieć formę pisemną. 

12. Wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym. 

13. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przeprowadza Komisja 

Skrutacyjna  

(w składzie – 3 osoby). 

14. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz (Zarządu i Komisji Rewizyjnej), winna 

być podana ustalona liczba wybieranych członków władz. 

15. O wybraniu kandydata na członka władz decyduje ilość uzyskanych głosów.  

Za wybieranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość 

głosów.  

W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów, należy głosowanie 

powtórzyć tylko w stosunku do osób uzyskujących jednakową ilość głosów. 

16. Zebrania konstytuujące poszczególne rodzaje władz powinny się odbyć 

najpóźniej po zakończeniu wyborów w dniu Walnego Zgromadzenia Członków 

ROTWŚ. 

17. Wybory do władz odbywają się w sposób następujący: 

- wybór Prezesa ROTWŚ 

- wybór Zarządu ROTWŚ – maksymalnie 6 osób 

- wybór Komisji Rewizyjnej – 3 osoby 

 

Załączniki 

Zał. nr 1. Wykaz miast i gmin turystycznych. 

Zał. nr 2. Wykaz powiatów. 

Zał. nr 3. Wykaz branży (atrakcje turystyczne, baza noclegowa). 

Zał. nr 4. Wykaz branży (przedsiębiorstwa w tym touroperatorzy i inne instytucje). 

Zał. nr 5. Wykaz organizacji pozarządowych i pozostałych Członków. 


