
REGULAMIN   WYBORÓW 
 

II REGIONALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW ROLNIKÓW,  
KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W BYDGOSZCZY  

obradującego w dniu 03.07.2009r. 
 
 

1. Regionalny Zjazd Delegatów Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych wybiera w 
głosowaniu tajnym (chyba, że Zjazd postanowi inaczej): 

a) Przewodniczącego Rady RZRKiOR 
b) Radę RZRKiOR w ilości  do 45 członków. 
c) Komisję Rewizyjną w ilości do 5 członków (ustalić ilość) 
d) Delegatów na Zjazd Krajowy oraz na Zjazd Wojewódzki w ilości 1 osoba na 

500 członków = 18 osób. 
2. Prawo głosowania w sprawach wyboru organów RZRKiOR przysługuje wyłącznie 

delegatom podpisanym na liście delegatów za okazaniem mandatu. 
3. Do organów RZRKiOR oraz na delegatów na Zjazd Krajowy mogą być wybierane 

osoby spośród delegatów na II Zjazd zarekomendowane pisemnie Komisji 
Wyborczej przez organizacje gminne, po 1 z każdej gminy 

4. W razie zgłoszenia kandydata z pośród nieobecnych na Zjeździe delegatów jest 
wymagana jego pisemna zgoda na kandydowanie. 

5. Listy kandydatów do Rady, Komisji Rewizyjnej przedstawia Komisja Wyborcza. 
Podczas prezentowania kandydata przez Komisję, jego krótką charakterystykę 
przedstawia zgłaszający go delegat lub przedstawiciel GZRKiOR. 

6. Wybranymi są osoby, które otrzymały w kolejności największą ilość głosów 
7. Przewodniczący Rady RZRKiOR nie może być jednocześnie członkiem Zarządu. 
8. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i Zarządu 
9. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu. 
10. Dla zapewnienia reprezentacji organizacji członkowskich we władzach Związku oraz 

składzie delegatów na Zjazd Krajowy i Wojewódzki przyjmuje się zasady: 
a)  Radę RZRKiOR wybiera się z przedstawicieli organizacji gminnych 

reprezentujących Kółka Rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich, spółdzielnie i inne 
organizacje członkowskie - ogółem do 45 osób. 

b) Komisję Rewizyjną wybiera się spośród delegatów o dużym doświadczeniu 
społecznym i dorobku zawodowym. 

c) na Zjazd Krajowy i Wojewódzki wybiera się po 18 delegatów wg klucza: 
- 9 - delegatek z Gminnych Rad Kół Gospodyń Wiejskich 
- 7- delegatów z Gminnych Związków Kółek Rolniczych 
- 2 - przedstawicieli jednostek gospodarczych stowarzyszonych w RZRKiOR 
Delegatami na Zjazd Krajowy są z urzędu Przewodniczący/a Rady i Prezes 

11. Do władz Krajowego i Wojewódzkiego Związku na wniosek Przewodniczącego, -ej 
Rady desygnuje się po 2 osoby z delegatów przez aklamacje  

12. Wybory przeprowadza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna. Z przebiegu wyborów  
i wyników głosowania sporządza protokół, który podpisują: Przewodniczący  
i członkowie Komisji. 

 
    Przewodniczący Zjazdu:          Sekretarz Zjazdu: 
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