Uchwała nr 34/XIII
Zarządu Okręgu Małopolskiego ZHR
z dnia 19 października 2015r.
w sprawie: zwołania Okręgowej Konferencji Wyborczej
§1
W związku z podjęciem przez Naczelnictwo ZHR w dniu 26 września 2015 r. Uchwały nr
304/1 w sprawie zwołania XV Zjazdu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz na podstawie §8
ust. 1 pkt 2 Regulaminu wyborczego ZHR, Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR zwołuje Okręgową
Konferencję Wyborczą na dzień 7 lutego 2016r.
§2
Kalendarz wyborczy Okręgowej Konferencji Wyborczej będzie zamieszczony w lokalu okręgu i na
stronie internetowej okręgu do dnia 25.10.2015 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski
31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 45-47
tel/fax (0-12) 421-76-59, e-mail: malopolska@zhr.pl, www.malopolska.zhr.pl

Załącznik do Uchwały nr 34/XIII Zarządu Okręgu Małopolskiego z dnia 19 października 2015 r.
KALENDARZ WYBORCZY
w wyborach delegatek i delegatów na XV Zjazd ZHR
Poz.
1.

Data wykonania czynności
wyborczych
do 25.10.2015

2.

do 10.11.2015

3.

od 11.11 do 17.11.2015

4.

do 24.11.2015

5.

8.

do 1.12.2015
(jednak nie później niż 7 dni
od daty wniesienia reklamacji
lub poprawki)
do 8.12.2015
(jednak nie później niż 7 dni
od zawiadomienia o
rozpatrzeniu reklamacji)
do 15.12.2015
(jednak nie później niż 7 dni
przed okręgową konferencją
wyborczą)
najpóźniej 8.01.2016

9.

7.02.2016 niedziela

6.

7.

10.

11.

12.

do 21.02.2016
(jednak nie później niż 7 dni
od dnia odbycia okręgowej
konferencji wyborczej)
do 21.02.2016
(jednak nie później niż 7 dni
od dnia odbycia okręgowej
konferencji wyborczej)
do 28.02.2016
(jednak nie później niż 14 dni
od dnia odbycia okręgowej
konferencji wyborczej)

Treść czynności
- Zwołanie przez Zarząd Okręgu Okręgowej Konferencji
Wyborczej w terminie wynikającym z punktu 11 kalendarza
wyborczego ZHR,
- Powołanie przez Zarząd Okręgu Okręgowej Komisji Wyborczej.
- Sporządzenie przez Okręgową Komisję Wyborczą spisów
wyborców (list instruktorek oraz instruktorów posiadających
czynne prawo wyborcze).
- Udostępnienie spisów wyborców w lokalu Okręgu,
Chorągwiach i Namiestnictwie oraz u wszystkich hufcowych.
Wnoszenie do Komisji Wyborczej Okręgu ewentualnych
reklamacji i poprawek dotyczących spisów wyborców.
- Rozpatrywanie reklamacji i poprawek przez Okręgową Komisję
Wyborczą.

- Wnoszenie ewentualnych skarg do Sądu Harcerskiego
w przedmiocie odmowy umieszczenia w spisie wyborów lub
wykreślenia z tego spisu.
- Rozpatrywanie przez Sąd Harcerski ewentualnych skarg od
decyzji Okręgowej Komisji Wyborczej dotyczącej odmowy
umieszczenia w spisie wyborów lub wykreślenia z tego spisu.
Pisemne powiadomienie wszystkich hufcowych oraz
komendantów chorągwi i namiestnictwa z Okręgu o miejscu,
dacie i godzinie rozpoczęcia oraz porządku obrad Okręgowej
Konferencji Wyborczej
- Okręgowa Konferencja Wyborcza.
Przesłanie do Komisji Wyborczej Związku protokołu Okręgowej
Konferencji Wyborczej, protokołów przeprowadzonych wyborów
oraz list delegatek i delegatów.
Składanie ewentualnych protestów od wyniku wyborów z
powodu naruszenia Statutu ZHR i regulaminu wyborczego.

- Rozpatrywanie ew. protestów wyborczych przez Sąd Harcerski.

