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Wrocław, wrzesień 2021 roku
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPŚ
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu w formule on-line odbędzie się w niedzielę,
dnia 19 września 2021 roku o godz. 12:30 (pierwszy termin), lub o godz. 12:45
(drugi termin) na komunikatorze internetowym ZOOM.
PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Walnego Zebrania:

1. Powitanie obecnych, zagajenie, otwarcie obrad, zatwierdzenie porządku
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
3. Sprawozdanie Zarządu
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Sprawy bieżące
8. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla ustępującego Zarządu
9. Wybory władz PSPŚ na kadencję 2021 – 2025
a) zgłaszanie kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
b) głosowanie
c) ogłoszenie wyników wyborów
d) ukonstytuowanie się nowego Zarządu
10. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia w kadencji 2021 – 2025
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie obrad

https://us06web.zoom.us/j/4737298678?pwd=VUx1Qk4rRnZDZ2lnSktROFJHaHBXUT09
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R e g u l a m i n o b r a d Walnego Zebrania:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

W Walnym Zebraniu Członków PSPŚ biorą udział z głosem stanowiącym członkowie
Stowarzyszenia, a z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał i dokonania wyborów przy
obecności co najmniej połowy członków PSPŚ, jeżeli Zebranie odbywa się
w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych, jeśli Zebranie odbywa
się w drugim terminie.
Przewodniczącego, Sekretarza i komisje Walnego Zebrania wybierają członkowie
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z uchwalonym porządkiem dziennym
i Regulaminem obrad.
Przyjęcie wniosków i uchwał odbywa się przez głosowanie jawne zwykłą większością
głosów. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego
Walnego Zebrania.
Wybory władz PSPŚ odbywają się w głosowaniu tajnym i obejmują:
Zarząd PSPŚ
5 członków
Komisję Rewizyjną
3 członków
Sąd Koleżeński
3 członków
Członkowie kandydaci mają wszystkie prawa i obowiązki członków rzeczywistych z wyjątkiem
biernego prawa wyborczego do Sądu Koleżeńskiego. (nie mogą kandydować do tego ciała).
Członkowie wspierający i honorowi nie wliczają się w listę członków uprawnionych do głosowania
w Walnych Zebraniach Członków.

7.

10.
11.
12.

Zgłoszenie osoby nieobecnej wymaga uzyskania od niej pisemnej zgody.
Do władz PSPŚ wchodzą członkowie, którzy:
- uzyskali najwięcej głosów;
- zdobyli poparcie co najmniej 50 % głosów;
W razie potrzeby, Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie dodatkowe,
dopuszczając do niego kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali najwięcej
głosów, ale mniej niż 50 % głosujących. Liczba dopuszczonych, to ilość wakatów
plus jedna osoba.
Członek Stowarzyszenia nie może kandydować równocześnie do Zarządu i do Komisji
Rewizyjnej lub do Sądu Koleżeńskiego.
Głos wyborczy jest nieważny, jeżeli zawiera większą liczbę kandydatów, niż określa to
Statut i Regulamin obrad, a także gdy karta wyborcza jest nieczytelna.
Nowowybrane władze konstytuują się w przerwie obrad. Zarząd odbywa swe pierwsze
posiedzenie (konstytucyjne) pod przewodnictwem przewodniczącego Walnego
Zebrania. Wyniki ukonstytuowania się są przekazywane uczestnikom Walnego
Zebrania bezpośrednio po zakończeniu zebrań nowych władz: Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

