Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Archidiecezji Przemyskiej

Instruktarz przeprowadzenia wyborów:
I tura:
W pierwszej turze wybierany jest prezes oddziału/koła, zatem na karcie głosującej wypisujemy
się odpowiednio jedno imię i nazwisko osoby kandydującej na stanowisko prezesa
oddziału/koła. W innym wypadku gdy na karcie głosującej znajduje się więcej niż dane jednej
osoby głos jest nie ważny. Pusta karta lub karta z inicjałami również jest równoważna z głosem
nieważnym.

II tura:
W drugiej turze dokonuje się wyboru odpowiednio czterech osób z pośród zgłoszonych
wcześniej kandydatów w pierwszej turze, którzy nie zostali wybrani na prezesa oddziału/koła.
Na karcie głosującej należy wypisać imiona nazwiska czterech osób do kierownictwa
na pozostałe funkcje tj. zastępca prezesa, skarbnik, sekretarz, zastępca sekretarza (bez
podawania stanowisk). W innym wypadku gdy na karcie głosującej znajduje się więcej lub
mniej niż dane czterech osób głos jest nie ważny. Pusta karta lub karta z inicjałami również jest
równoważna z głosem nieważnym. Po przeliczeniu głosów oraz ogłoszeniu wyników prezes
oddziału wraz z Asystentem oddziału wraz z pozostałymi osobami wchodzącymi
do kierownictwa winni udać się na naradę w celu ustalenia piastowania danych funkcji
tj. zastępca prezesa, skarbnik, sekretarz, zastępca sekretarza. W przypadku równiej liczby
głosów należy wykonać dodatkowe głosowane według załącznika 3.
Wybory do komisji rewizyjnej:
Po podaniu kandydatów do komisji należy na karcie wpisać imię i nazwisko trzech osób
na które oddajemy głos innymi słowy naszej propozycji składu komisji rewizyjnej. Następnie
po przeliczeniu głosów osoba z największą liczbą zostaje przewodniczącym komisji, a pozostałe
funkcję ustala z dwoma kolejnymi osobami które uzyskały w dalszej kolejności największą
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liczbę głosów. Równiej jak i w przypadku II tury wyborów karta z większą lub mniejszą liczbą
nazwisk niż 3 jest uznawana za nieważną.
Wybory uzupełniające:
Formuła identyczna jak dla wyborów w drugiej turze z uwzględnieniem liczby obsadzanych
stanowisk. Np. jeśli mamy wybory na 2 stanowiska to na karcie do głosowania wypisujemy
dwa imiona i nazwiska.
Uwagi:
Protokół z wyborów należy wysłać w 2 egzemplarzach do Zarządu Diecezjalnego w terminie
do 14 dni od daty przeprowadzenia wyborów. Dopiero po zatwierdzeniu protokołu z wyborów
przez Zarząd Diecezjalny wybory uznaje się za ważne. Jakiekolwiek zapytania oraz uwagi należy
kierować do Zarządu Diecezjalnego.
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