Uchwała Nr XX/9/2020
z dnia 10 marca 2020 roku
Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Uchwały nr
XX/6/2020 z dnia 10 marca 2020 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
uchwala się, co następuje:

I.

Zatwierdza się Regulamin zebrania wyborczego dla wyboru delegatów na
Walne Zebranie Delegatów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej dnia 05 czerwca
2020 w brzmieniu:

Regulamin zebrania wyborczego dla wyboru delegatów na
Walne Zebranie Delegatów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

1. W zebraniu wyborczym uczestniczą delegaci zgłoszeni przez uprawnione do
tego kluby piłkarskie z terenu działania odpowiednich delegatur ŁZPN i okręgu
łódzkiego.
2. Zebranie wyborcze jest zwoływane przez Zarząd ŁZPN. Termin i miejsce
zebrania wyborczego zostaje podane do wiadomości delegatów w terminie 7
dni przed dniem zebrania.
3. Na zebraniach wyborczych wybierana jest następująca liczba delegatów na
Walne Zebranie Delegatów:
- okręg łódzki – 16
- delegatura Piotrków Trybunalski - 12
- delegatura Sieradz – 16
- delegatura Skierniewice – 9
4. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, powołana uchwałą Zarządu ŁZPN.
5. W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć delegaci klubów piłkarskich,
zgodnie z zasadami określonymi przepisami ordynacji wyborczej, zgłoszeni do
biura ŁZPN w terminie do dnia 25 marca 2020 r.,

6. Zebranie jest prawomocne:
a) w I terminie – przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych
delegatów,
b) w II terminie – niezależnie od liczby delegatów.
7. Przewodniczący Komisji Wyborczej prowadzi obrady zebrania wyborczego. W
przypadku jego nieobecności obrady prowadzi zastępca Przewodniczącego.
8. Po wydaniu delegatom mandatów wyborczych, Komisja Wyborcza stwierdza
ważność zebrania. Przewodniczący Komisji otwiera zebranie wyborcze.
9. Każdy delegat na zebranie wyborcze ma jeden głos.
10. Każdy delegat uczestniczący osobiście w zebraniu wyborczym posiada
czynne i bierne prawo wyborcze.
11. Po otwarciu zebrania, Przewodniczący Komisji ogłasza zebranym, jaka jest
liczba uprawnionych do udziału w wyborach oraz jaka jest liczba przybyłych na
zebranie delegatów oraz informuje zebranych o zasadach na jakich
przeprowadzany jest wybór delegatów WZD ŁZPN.
12. Przewodniczący zarządza wybór dwóch mężów zaufania, którzy uczestniczą,
wraz z członkami komisji wyborczej, w liczeniu oddanych głosów. Wybór
mężów zaufania odbywa się w głosowaniu jawnym.
13. Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów na delegatów na WZD
ŁZPN. Każdy uprawniony do uczestnictwa w zebraniu wyborczym może
zgłosić kandydata na delegata na Walne Zebranie Delegatów ŁZPN.
Kandydatem na delegata na WZD ŁZPN może być delegat reprezentujący
klub, którego pierwsza drużyna występuje w klasie okręgowej bądź niższej
klasie rozgrywkowej. Kandydat na delegata, przed przyjęciem zgłoszenia
przez Komisję Wyborczą musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
14. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza drukowanie kart
do głosowania.
15. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska wszystkich
zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym. Obok nazwiska
kandydata znajduje się kratka, w której wyborca stawia znak „X”
16. Na karcie do głosowania, wyborca stawia znak „X” przy nazwisku kandydata
lub kandydatów, na których chce oddać głos. Liczba znaków „X” przy
nazwiskach kandydatów nie może być większa niż liczba delegatów
wybieranych na WZD ŁZPN.

17. Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiona żadnego znaku „X” lub więcej
znaków „X” niż liczba delegatów, określona w pkt. 3, głos jest nieważny.
18. Każdy wyborca po okazaniu mandatu delegata, otrzymuje od członka komisji
wyborczej jedną kartę do głosowania.
19. Po wydaniu, kart do głosowania wszystkim wyborcom Przewodniczący Komisji
zarządza wrzucanie kart do głosowania do urny.
20. Przewodniczący zarządza zakończenie głosowania i ustalenie wyników
głosowania.
21. Dwóch członków komisji wyborczej oraz dwóch mężów zaufania otwiera urnę i
liczy głosy oddane w wyborach. Po przeliczeniu głosów jeden z członków
komisji wyborczej sporządza protokół z wynikami głosowania, który wskazuje:
liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę głosów ważnych i głosów
nieważnych, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
Protokół z wynikami głosowania podpisują członkowie komisji wyborczej,
którzy liczyli głosy i mężowie zaufania.
22. Mandat delegata na WZD ŁZPN, zdobywają ci kandydaci, którzy otrzymali
kolejno największą liczbę oddanych ważnie głosów.
23. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
uprawniających do uzyskania mandatu, Przewodniczący zarządza dodatkowe
głosowanie. W dodatkowym głosowaniu karta do głosowania zawiera tylko
nazwiska tych kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali równą
liczbę głosów lecz nie uzyskali mandatu. W dodatkowym głosowaniu mandat
delegata na WZD zdobywa kandydat, który uzyskał więcej głosów. Jeżeli w
dodatkowym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą
liczbę głosów uprawniających do uzyskania mandatu, o tym, który z nich
zdobędzie mandat delegata decyduje losowanie. Zasady losowania określa
Przewodniczący Komisji Wyborczej po wysłuchaniu opinii kandydatów
konkurujących w dodatkowym głosowaniu.
24. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie
wybieranych delegatów na WZD ŁZPN, wyborów nie przeprowadza się, a
Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza objęcie mandatów delegata na
WZD przez zgłoszonych kandydatów.

25. Po zakończeniu głosowania i ustaleniu jego wyników, Przewodniczący
zarządza

odczytanie

protokołu

z

głosowania

i

wyczytuje

nazwiska

kandydatów, którzy otrzymali mandaty delegata na WZD ŁZPN.
26. Sekretarz Komisji Wyborczej sporządza protokół z zebrania wyborczego.
27. W protokole znajduje się: sprawozdanie z przebiegu zebrania; protokół z
wyników głosowania, lista kandydatów, którzy uzyskali mandat delegata na
WZD.
28. Protokół z zebrania wyborczego podpisują wszyscy członkowie Komisji
Wyborczej.

II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Adam Kaźmierczak

