Uchwała Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w
Rzeszowie
z dnia 24 września 2015 r. nr .530/2015 wraz ze zmianami
z dnia 3 grudnia 2015r.
z dnia 14 grudnia 2015 r.
z dnia 14 stycznia 2016r.
ORDYNACJA WYBORCZA DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie §25 ust 1 oraz §14 pkt 1 lit a) i b) Statutu Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej, w trosce o zapewnienie prawidłowej reprezentacji wszystkich członków zrzeszonych
w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Podkarpackiego ZPN oraz umożliwienia im wyrażenia opinii
w sprawach

objętych

przedmiotem Walnego

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Podkarpackiego ZPN, a także prawa głosu w wyborze nowych władz Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej, uchwala się iż wybory odbywają się w:
- Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Krośnie, którego składową częścią są powiaty:
krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, sanocki, leski, brzozowski, bieszczadzki.
- Okręgowy Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu, którego składową częścią są powiaty:
przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski.
- Podokręgu Piłki Nożnej w Rzeszowie, którego składową częścią są powiaty:
Rzeszowski ziemski, rzeszowski grodzki, kolbuszowski, mielecki, strzyżowski, leżajski,
łańcucki i ropczycko-sędziszowski
- Podokręgu Piłki Nożnej w Stalowej Woli, którego składową częścią są powiaty:
stalowowolski, tarnobrzeski ziemski, tarnobrzeski grodzki, niżański
- Podokręgu Piłki Nożnej w Dębicy, którego składową częścią są powiaty: dębicki
Przyjmuje się następującą treść ordynacji wyborczej.
I. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Podkarpackiego ZPN biorą udział
z głosem stanowiącym:
1. Delegaci reprezentujący kluby od Ekstraklasy do IV ligi w ilości:
a) kluby II ligi- po 3 delegatów,
b) kluby III ligi- po 2 delegatów,
c) kluby IV ligi- po 1 delegacie,
2. Delegaci reprezentujący kluby Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i IV ligi muszą być
zgłoszeni nie później niż na 30 dni przed datą Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego Podkarpackiego ZPN. Brak zgłoszenia delegatów w powyższym terminie

powoduje niedopuszczenie do udziału w Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego Podkarpackiego ZPN.
3. Delegaci reprezentujący pozostałe Kluby, o których mowa w §14 ust 1 pkt b)
Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej- w ilości 1 delegata na każde 10
klubów uczestniczących w rozgrywkach, mających siedzibę na terenie danego
powiatu, przy czym wybory delegatów w powiatach ziemskich i grodzkich Krosna,
Rzeszowa, Przemyśla i Tarnobrzega odbywają się łącznie. Powiaty grodzki i ziemski
łączy się do ilości drużyn w powiecie z której wynika ilość delegatów
4. W przypadku przekroczenia oznaczonej w pkt 3 liczby 10 klubów, działających na
terenie danego powiatu liczba delegatów wzrasta odpowiednio o jedną osobę według
następujących zasad:
a) jeżeli liczba działających Klubów na terenie powiatu mieści się w przedziale 11-20
- łączna liczba delegatów stanowi 2,
b) jeżeli liczba działających Klubów na terenie powiatu mieści się w przedziale 21-30 łączna liczba delegatów stanowi 3,
c) określone w pkt a) i b) zasady należy stosować analogicznie w przypadku
przekroczenia odpowiednio liczby 31, 41 i ich wielokrotności, przyjmując że dana
jednostka organizacyjna (powiat) uprawniona jest delegować do uczestnictwa
w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Podkarpackiego ZPN kolejną
osobę.
5. Powiatowe Zebrania Wyborcze przedstawicieli Klubów, w celu wyłonienia
delegatów, o których mowa w pkt 3 i 4 organizują OZPN i Podokręgi przy
współudziale Podkarpackiego Związek Piłki Nożnej.
6. Zebrania wyborcze, o których mowa w ust. 5 odbywają się najwcześniej 2
miesiące, a najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego Podkarpackiego ZPN. Delegaci reprezentujący Kluby działające na
terenie danego powiatu powinni być zgłoszeni do Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej niezwłocznie po ich wyborze, nie później jednak niż na 7 dni przed datą
Walnego

Zebrania

Sprawozdawczo-Wyborczego

Podkarpackiego

ZPN.

Brak

zgłoszenia delegatów w powyższym terminie powoduje niedopuszczenie do udziału w
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczym Podkarpackiego ZPN.
7. Każdy klub uprawniony do wzięcia udziału w Powiatowym Zebraniu Wyborczym,
o którym mowa w pkt 6, ma prawo delegować na Powiatowe Zebranie Wyborcze
jednego przedstawiciela Klubu. Osoba delegowana, o której mowa wyżej, powinna
posiadać

stosowne

pełnomocnictwo

podpisane

przez

prezesa

lub

osobę

upoważnioną do reprezentacji, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji Klubu.

8. Przedstawiciele Klubów, obecni na Zebraniu Wyborczym, wybierają spośród siebie
delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podkarpackiego ZPN, w
ilości określonej w pkt 3 i 4.
9. Delegaci Sędziów w ilości 3 delegatów, wybranych przez Zarząd Kolegium
Sędziów.
10. Delegaci Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej w ilości 3 delegatów, wybierani
przez Wydział Szkolenia Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
11. Delegaci piłki halowej w ilości 1 delegata, wybieranego przez Komisję Piłki
Halowej.
Delegaci piłki kobiecej w ilości 1 delegata, wybieranego przez Komisję Piłkarstwa
Kobiecego.
12. Członkowie obecnego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
13. Wybory odbywają się w sposób jawny lub tajny, w zależności od decyzji
delegatów biorących udział w wyborach wyrażonej w uchwale podjętej przez
delegatów.
14. Delegatami reprezentującymi Kluby nie mogą być sędziowie i obserwatorzy.
II. Niezgłoszenie, bądź nieterminowe zgłoszenie danych personalnych delegatów, będzie
skutkować nie dopuszczeniem ich do udziału w Walnym Zebraniu SprawozdawczoWyborczym Podkarpackiego ZPN.

III. Każdy z delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Podkarpackiego ZPN,
musi posiadać przy sobie dokument tożsamości, a jego brak będzie skutkować
niedopuszczeniem delegata do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym
Podkarpackiego ZPN.
IV. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej powiadamia pisemnie delegatów o terminie Walnego
Zebrania

Sprawozdawczo-Wyborczego

Podkarpackiego

ZPN,

wysyłając

przed

jego

terminem pisemne zawiadomienie.
V. Traci moc poprzednia Ordynacja Wyborcza uchwalona w dniu 19.12.2011 r. nr 372/2011.
VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

