Uchwała Nr XX/22/2020
z dnia 10 marca 2020 roku
Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz w zw. z
Uchwałą Nr XX/6/2020 z dnia 10 marca 2020 roku Zarządu ŁZPN w sprawie zatwierdzenia
Ordynacji Wyborczej na Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów ŁZPN
uchwala się, co następuje:

I. Zatwierdza się Regulamin pracy Komisji Wyborczej dla potrzeb przeprowadzenia
zebrań wyborczych dla wyboru delegatów na Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Delegatów ŁZPN w brzmieniu:

Regulamin pracy Komisji Wyborczej
1. Komisja składa się z przewodniczącego i trzech członków.
2. Członków Komisji powołuje Zarząd ŁZPN.
3. Komisja ze swojego grona wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego,
zastępcę Przewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja przeprowadza wybory delegatów na Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Delegatów ŁZPN z terenów delegatur ŁZPN oraz okręgu łódzkiego.
5. Komisja może wykonywać swoje obowiązki jeżeli w jej pracach uczestniczy co
najmniej trzech członków.
6. Komisja przeprowadza wybory na podstawie statutu ŁZPN oraz Nin. Regulaminu,
uchwalonego przez Zarząd ŁZPN.
7. Przewodniczący Komisji prowadzi zebrania wyborcze. W razie jego nieobecności
obrady prowadzi zastępca przewodniczącego.
8. Termin i miejsce zebrań wyborczych ustala Zarząd ŁZPN.
9. Komisja jest zobowiązana do przybycia na miejsce zebrania wyborczego 10 minut
przed jego rozpoczęciem.
10. Komisja wyznacza miejsce, w którym wydaje uprawnionym mandat delegata.
Sporządza listę obecnych na sali, uprawnionych do udziału w wyborach.

11. Na zebranie wyborcze Komisja dostarcza, urnę do głosowania, karty wyborcze, i
niezbędne materiały biurowe.
12. Po zgłoszeniu kandydatów, komisja przygotowuje karty wyborcze, które następnie
wydaje uprawnionym do głosowania.
13. Po zakończonym głosowaniu, Komisja sporządzą protokół zawierający zbiorcze
wyniki wyborów, który przekazuje Zarządowi ŁZPN. Oddane karty do głosowania,
umieszcza w odrębnej kopercie i przekazuje Zarządowi ŁZPN.
14. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządzany jest protokół, który podpisują
wszyscy członkowie Komisji.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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