REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW REGIONALNEJ
ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
WRAZ Z PROCEDURĄ WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
Z DNIA 29.04.2019 r.

1. Delegaci

reprezentujący

poszczególnych

członków

Regionalnej

Organizacji

Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na Walnym Zgromadzeniu, wybrani
według zasad obowiązujących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
powinni posiadać poświadczenia tego wyboru (mianowania, pełnomocnictwa, itp.).
2. Delegaci posiadają prawo wybierania oraz bycia wybieranym do władz ROTWŚ.
3. Delegaci posiadają swój mandat przez okres całej kadencji 2018 - 2022, jeżeli
jednostka, którą reprezentują nie postanowi inaczej.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie co najmniej:
przewodniczący,

zastępca przewodniczącego i sekretarz, wybrani spośród

uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
- z głosem decydującym – delegaci według punktu 1;
- z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członków
honorowych, zaproszeni goście.
6. Walne Zgromadzenie uważa się za zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli
Prezydium Walnego Zgromadzenia 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 zapadają zwykłą większością głosów osób
uprawnionych do głosowania.
8. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających powołuje się w głosowaniu
jawnym Komisję Wyborczo-Skrutacyjną (3 osoby: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz).
9. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby kandydujące do władz.
10. Niniejszy regulamin dotyczy wyboru Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu
uzupełniających skład Zarządu ROTWŚ.
11. Wybory uzupełniające do Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym.
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12. Komisja Wyborczo-Skrutacyjna przyjmuje zgłoszenia kandydatów do władz.
Zgłoszenia przyjmowane są pisemnie z określeniem imienia i nazwiska kandydata
oraz określeniem grupy członków, z której kandydat ma być wybrany wraz z pisemną
zgodą kandydata na kandydowanie.
13. Do zadań Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej należy w szczególności:
- przyjęcie pisemnych zgłoszeń kandydatów na Prezesa i pozostałych członków
Zarządu,
- przeprowadzenie głosowania i przeliczenie głosów,
- sporządzenie protokołu z wyborów,
- ogłoszenie wyników wyborów.
14. O wyborze kandydata na funkcję Prezesa i poszczególnych członków Zarządu
decyduje uzyskanie zwykłej większości głosów przez kandydata w poszczególnych
głosowaniach.
Za wybranych 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, największą ilość głosów.
15. W trakcie wyborów do Zarządu ROTWŚ obowiązuje zasada reprezentacji
poszczególnych

grup

członków

polegająca

na

zasiadaniu

w

Zarządzie

przedstawicieli następujących grup członków:
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego – 1 delegat
- Stolica Województwa Świętokrzyskiego – 1 delegat
- Miasta i gminy turystyczne – 1 delegat
- Powiaty – 1 delegat
- Branża turystyczna – 2 delegatów
- Stowarzyszenia i pozostali członkowie – 1 delegat.
16. Kandydatów do władz mogą proponować przedstawiciele wszystkich członków
w danej grupie członków lub członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
17. Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać zasady
nie łączenia funkcji członków Zarządu z członkami Komisji Rewizyjnej.
18. Wybory do władz ROTWŚ odbywają się odrębnie na:
a) Prezesa Zarządu ROTWŚ,
b) pozostałych członków Zarządu.
19. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz (Zarządu i Komisji Rewizyjnej), winna być
podana ustalona liczba wybieranych członków władz.
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20. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Walnego
Zgromadzenia.
21. Zebrania

konstytuujące

poszczególne

rodzaje

władz

powinny

się

odbyć

po zakończeniu wyborów w dniu Walnego Zgromadzenia ROTWŚ.
22. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie.

Załącznik nr 1: Wykaz Grup Członków:
1. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
2. Stolica Województwa Świętokrzyskiego
3. Miasta i gminy turystyczne
4. Powiaty
5. Branża turystyczna
6. Stowarzyszenia i pozostali.
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