
       STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH Oddział w Gdańsku 

 

 
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddział w Gdańsku, adres: 80-850 Gdańsk ul. Rajska 6, 

tel. Prezes ZO SGP (58) 341 32 71, kom. 501 602 448, Sekretarz 505 594 841, Skarbnik (58) 341 20 76 wew.50 
NIP 583-306-15-60  Konto: Citibank 09 1030 0019 0109 8530 0010 5885 

 

Członkowie Stowarzyszenia  

Geodetów Polskich  

Oddział w Gdańsku 
 

ZAPROSZENIE:  
 

Dnia 13 marca 2017 r. /poniedziałek/ od godz. 13:30 (I termin); lub o 14:00 (II termin) 

w Domu Technika „NOT” [sala E; II piętro], ul. Rajska 6, w Gdańsku 
odbędzie się  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze  

Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku  

 

PROGRAM SPOTKANIA  
I. PANEL DYSKUSYJNY – godz. 12.00 - 13.15 , organizowany przez ZO SGP – wstęp wolny ! 

„Format GML w geodezji” – prowadzą: kol. Karol Kaim oraz kol. Karol Stachura 

 

II. ZGROMADZENIE  SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ODDZIAŁU SGP GDAŃSK,                                                                                   

rozpoczęcie o godz. 13.30 (I termin); 14:00 (II termin):  

Porządek Zgromadzenia: 

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego obrad. 

2. Powołanie Prezydium Zgromadzenia. 

3. Wręczenie odznaczeń. 

4. Przyjęcie porządku obrad - Regulamin Walnego Zgromadzenia Oddziału (załącznik) 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

6. Wybór Komisji Wnioskowej.  

7. Sprawozdania z działalności za okres 22.03.2013 – 13.03.2017  

 Zarządu Oddziału,  

 Komisji Rewizyjnej,  

 Sądu Koleżeńskiego.  

8. Dyskusja.  

9. Udzielenie absolutorium dla ustępujących Władz Oddziału.  

10. Wybór nowych Władz:  

 Prezesa Zarządu Oddziału, 

 Zarządu Oddziału,  

 Komisji Rewizyjnej,  

 Sądu Koleżeńskiego.  

11. Wybór reprezentantów na XXXIX Zjazd Delegatów SGP dn. 29-30 czerwca 2017 r. w Olsztynie, 

pod hasłem „Geodezja i kartografia w budowaniu społeczeństwa informacyjnego".  

12. Wnioski / Podsumowanie. 
 

Na Walne Zgromadzenie zapraszamy wszystkich członków Oddziału SGP w Gdańsku ! 
 

Prezes ZO SGP w Gdańsku  

    Ryszard Cieślukowski 
 

Uprawnieni do głosowania są członkowie SGP. 

Przypominamy, iż składki można wpłacać na konto SGP lub u skarbnika Zbigniewa Rynkiewicza. 
 

http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/informacje-oddzial-w-gdansku/280-wybory-2017 

http://gdansk.sgp.geodezja.org.pl/dzialalnosc/informacje-oddzial-w-gdansku/280-wybory-2017
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REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ODDZIAŁU 

Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

 

1. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Oddziału SGP 

 

1.1. Uczestnikami Zgromadzenia są wszyscy członkowie SGP. 

1.2. Zarząd Oddziału zaprasza na zgromadzenie przedstawicieli: 

1.2.1. - Zarządu Głównego SGP, 

1.2.2. - Oddziału Federacji SNT - NOT, 

1.2.3. - Członków zbiorowych SGP, 

1.2.4. - instytucji państwowych, 

1.2.5. - administracji geodezyjnej szczebla wojewódzkiego, inne osoby. 

1.3. Obecni członkowie mają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach prezydium i 

komisji zgromadzenia, władz oddziału i delegatów na Zjazd Delegatów Stowarzyszenia 

oraz prawo zgłaszania w wniosków do uchwalenia przez Zgromadzenie 

 

2. Otwarcie i wybory Prezydium Zgromadzenia 

 

2.1. Prezes Oddziału dokonuje otwarcie zgromadzenia i wita w okolicznościowym 

przemówieniu gości przybyłych na zgromadzenie. 

2.2. Po otwarciu zgromadzenie, Prezes Oddziału proponuje kandydata na Przewodniczącego 

Zgromadzenia. 

2.3. W przypadku zgłoszenia innych kandydatów, Prezes Oddziału przeprowadza wybory 

Przewodniczącego Zgromadzenia, powołując doraźnie komisję skrutacyjną. 

2.4. Wybory Przewodniczącego odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów. Aklamacja może być przyjęta za głosowanie jednomyślne, jeżeli nie ma głosów 

przeciwnych aklamacji. 

2.5. Przewodniczący Zgromadzenia, bezpośrednio po dokonanym wyborze, proponuje 

kandydatów na członków Prezydium: zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza 

i przeprowadza głosowanie, analogicznie jak przy wyborze Przewodniczącego 

Zgromadzenia. 

2.6. Prezes i członkowie Zarządu Oddziału z wyboru imiennego, nie mogą pełnić funkcji 

Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 

3. Zadania Prezydium Zgromadzenia 

 

3.1. Przewodniczący przy udziale członków Prezydium prowadzi obrady, kierując się 

postanowieniami Statutu SGP i niniejszego regulaminu oraz porządkiem obrad. 

3.2. Kolejność ewentualnych przemówień powitalnych ustala Przewodniczący. 

3.3. W czasie obrad przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń, z wyjątkiem 

wniosków w sprawach formalnych i nagłych komunikatów. 

3.4. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością: Prezesowi Oddziału oraz 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, dla udzielenia wyjaśnień 

na wypowiedzi w dyskusji. 

3.5. Przewodniczący może odebrać głos, jeżeli uzna, że treść lub forma jego przemówienia 

nie odpowiada powadze Zgromadzenia. 

3.6. Realizując porządek obrad, Przewodniczący może inicjować ograniczenie czasu 

przemówień, zamknięcie listy mówców, przerwanie dyskusji, głosowanie nad całością 

lub częścią wniosku lub grupą wniosków, dopuszczenie do wypowiedzi większej liczby 
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mówców lub jednej wypowiedzi za wnioskiem i jednej przeciw wnioskowi i podjęcie 

tym podobnych poczynań, mających na celu sprawne prowadzenie obrad; wnioski  swoje 

w tych sprawach Przewodniczący poddaje jawnemu głosowaniu, z zachowaniem zasady 

zwykłej większości głosów. 

3.7. W sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku o zarządzenie tajnego głosowania w 

konkretnej sprawie, przewodniczący przeprowadza jawne głosowanie i jeżeli wniosek 

uzyska większość głosów - zarządza głosowanie tajne w tej sprawie; powyższy tryb nie 

dotyczy wyborów do władz Oddziału SGP, przeprowadzanych z reguły w głosowaniu 

tajnym, o ile w odrębnym głosowaniu Zgromadzenie zwykłą większością głosów nie 

wypowie się za wyborami prowadzonymi w głosowaniu jawnym. 

3.8. Czas rozpoczęcia i zakończenia obrad w komisjach zgromadzenia, Przewodniczący 

dostosowuje do porządku obrad, przekazując te dane oraz informacje o miejscu obrad 

przewodniczącym komisji. 

3.9. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania nad wnioskami, przeprowadza wybory do 

władz, ogłasza wyniki wyborów, a po wyczerpaniu porządku obrad, dokonuje 

podsumowania obrad i następnie zamyka obrady Zgromadzenia. 

3.10. Zastępca przejmuje prowadzenie obrad w przypadku czasowej nieobecności 

Przewodniczącego na sali obrad. 

3.11. Sekretarz Zgromadzenia podaje w razie potrzeby osobie prowadzącej protokół obrad, 

nazwiska mówców oraz nazwę ich macierzystego zakładu, prowadzi listę osób 

zgłaszających się do głosu i inne notatki, dla ułatwienia Przewodniczącemu prowadzenia 

obrad oraz utrzymuje łączność pomiędzy prezydium Zgromadzenia, a komisjami i 

organizatorami Zgromadzenia. 

3.12. Protokół Zgromadzenia wymaga podpisania przez Przewodniczącego i Sekretarza 

Zgromadzenia. 

3.13. Votum nieufności dla Przewodniczącego Zgromadzenie, jego zastępców lub członków 

Prezydium Zgromadzenia. 

3.13.1. W przypadku zgłoszenia votum nieufności dla Przewodniczącego, Zastępca 

zarządza głosowanie nad tym wnioskiem i jeżeli za votum nieufności wypowie się 

większość obecnych, przeprowadza wybory nowego przewodniczącego, spośród 

kandydatów zgłoszonych przez zebranych. Gdy votum nieufności odnosi się do 

członków Prezydium wybory nowego członka Prezydium przeprowadza 

Przewodniczący Zgromadzenia. 

3.13.2. Jeżeli votum nieufności dotyczy pełnego składu Prezydium, głosowanie nad 

wnioskiem w tej sprawie przeprowadza Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Oddziału i gdy wniosek uzyska większość głosów, zarządza wybory nowego 

Przewodniczącego. 

 

4. Komisje Zgromadzenia 

 

4.1.1. W czasie obrad zgromadzenia działają komisje: Mandatowa, Wyborcza, 

Skrutacyjna i Wnioskowa, stanowiące organy pomocnicze Zgromadzenia. 

4.1.2. Wybory Komisji przeprowadza się zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, zaproponowanym przez Przewodniczącego Zgromadzenia, przy wzięciu 

pod uwagę propozycje Zarządu Oddziału. Kandydatury mogą być uzupełnione 

przez zebranych. 

4.1.3. Komisja Mandatowa i Skrutacyjna powinny składać się z 3-5 osób, a skład 

komisji Wyborczej i Wnioskowej nie powinien być większy niż 9 osób. 

4.1.4. Członek Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej powinien być wyłączony z 

prac komisji, w przypadku kandydowania do władz Oddziału SGP. Skład komisji 
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należy uzupełnić. 

4.1.5. Osoby wybrane do komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i 

sekretarza komisji. 

4.1.6. Przewodniczący łącznie z sekretarzem komisji opracowują sprawozdanie prac 

komisji i przekazują Przewodniczącemu Zgromadzenia. 

4.2. Komisja Mandatowa 

4.2.1. Komisja sprawdza prawidłowość wydania mandatów przy wzięciu pod uwagę 

listę obecności członków SGP na obradach Zgromadzenia. 

4.2.2. Komisja składa Zgromadzeniu Oddziału, a następnie przekazuje 

Przewodniczącemu sprawozdanie z czynności komisji zawierające również 

stwierdzenie w przedmiocie prawomocności Zgromadzenia. 

4.3. Komisja Wyborcza 

4.3.1. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przedstawienie Zgromadzeniu propozycji 

składu osobowego władz Oddziału SGP i delegatów na Zjazd Delegatów SGP 

podanej w formie list zawierających nazwiska kandydatów, w ilości zgodnej ze 

Statutem SGP, w następującej kolejności kandydatur na: 

 Prezesa Oddziału SGP, 

 Członków Zarządu Oddziału, 

 Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

 Członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału, 

 Delegatów na Zjazd Delegatów SGP oraz ich zastępców, 

4.3.2. W celu prawidłowego wytypowania kandydatów Komisja powinna przeprowadzić 

konsultacje z zebranymi oraz z ustępującym Zarządem Oddziału. 

4.3.3. Przed umieszczeniem na liście nazwiska kandydata Komisja obowiązana jest 

upewnić się o jego zgodzie na kandydowanie, a w przypadku nieobecności na 

Zgromadzeniu kandydującego do władz oddziału, może zawarunkować 

umieszczenie nazwiska kandydata na liście, od uznania przez Zgromadzenie jego 

obecności za usprawiedliwioną. 

4.3.4. Zgromadzenie może zażądać od Komisji Wyborczej uzasadnienie propozycji 

składu osobowego władz przedstawionego przez Komisję oraz wprowadzić, jako 

poszerzenie listy kandydatów przedstawionych przez Komisje, inne kandydatury 

zgłoszone przez zebranych, przed ustaleniem list jak również po wyborze Prezesa  

Oddziału. 

4.3.5. Komisja dokonuje skreślenia z list kandydatur nazwiska osoby, która nie przyjęła 

kandydatury lub skorzystała z prawa wycofania swej kandydatury zgłoszonej 

poprzednio za jej zgodą. 

4.3.6. Po ustaleniu przez Zgromadzenie list kandydatur, obejmujących propozycje 

Komisji oraz dodatkowe kandydatury zgłoszone przez zebranych i przyjęte przez 

Zgromadzenie w drodze jawnego głosowania, Komisja przekazuje 

Przewodniczącemu Zgromadzenia dla przeprowadzenia wyborów listy 

kandydatur sporządzone w porządku alfabetycznym dla każdej z grup kandydatów 

do poszczególnych organów władz oddziału SGP, listę kandydatur na delegatów i 

ich zastępców. 

4.4. Komisja Skrutacyjna 

4.4.1. Do Komisji Skrutacyjnej należy obliczenie i podanie ustnie Przewodniczącemu 

Zgromadzenia głosów oddanych za wnioskiem, przeciwko wnioskowi i 

wstrzymujących się od głosowania oraz 

 zorganizowanie wyborów do władz Oddziału SGP, 

 sporządzenie protokółu zawierającego wyniki wyborów. 
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4.4.2. Po otrzymaniu od Przewodniczącego Zgromadzenia list kandydatur, Komisja 

przygotowuje opatrzone pieczęcią SGP, karty do głosowania, zawierające 

nazwiska kandydatów wpisane w sposób identyczny jak na otrzymanych listach 

kandydatur. 

4.4.3. Karty do głosowania obejmują: 

1-sza karta - listę kandydatów na Prezesa Oddziału. 

2-ga karta - listy kandydatur na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu i 

delegatów. 

4.4.4. Komisja Skrutacyjna rozdaje zebranym kolejno I i II kartę do głosowania, 

organizuje składanie do urny wyborczej zaznaczając na liście obecności oddanie 

głosu. Rozdanie II karty następuje po przeprowadzeniu głosowania i ogłoszenia 

przez Przewodniczącego zgromadzenia wyników wyborów na Prezesa Oddziału. 

4.4.5. Nieważne są karty do głosowania: 

 Nie ostemplowane pieczęcią Oddziału. 

 Przekreślone w całości. 

 Z dopisanymi nazwiskami osób nie objętych listami kandydatur. 

 Zawierające więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba członków 

poszczególnych wybieranych organów  określona w Statucie. 

4.4.6. Protokół Komisji skrutacyjnej zawierający wyniki wyborów tj. ilość głosów 

oddanych na każdego kandydata oraz skład osobowy wybranych organów władz 

podlega przekazaniu wraz z kartami do głosowania Przewodniczącemu, który 

ogłasza wyniki wyborów. 

4.4.7. W przypadku uchwalenia przez Zgromadzenie przeprowadzenia jawnych 

wyborów, Przewodniczący przeprowadza głosowanie w kolejności list i nazwiska 

kandydatów z każdej z list. 

4.4.8. Komisja Skrutacyjna, obok każdego z wypisanych na tablicy nazwiska kandydata, 

wpisuje ilość głosów oddanych przez wyborców. Każdy głosuje tyle razy ile osób 

wg Statutu wchodzi w skład poszczególnych organów władzy. Jeżeli liczba 

kandydatów jest równa liczbie ustalonej Statutem, głosowaniu może być, za 

zgodą Zgromadzenia, poddana cała lista (en bloc), bez potrzeby głosowania 

każdej kandydatury. 

4.5. Komisja Wnioskowa 

4.5.1. Komisja Wnioskowa analizuje pod względem formalnym i merytorycznym 

wnioski złożone na piśmie do Prezydium Zgromadzenia przez zebranych, wnioski 

zawarte w sprawozdaniu Zarządu Oddziału i komisji Rewizyjnej. 

4.5.2. Komisja może poprawić redakcje wniosku zachowując bez zmian jego treść 

merytoryczną. 

4.5.3. Komisja może również formułować własne wnioski na podstawie przebiegu 

dyskusji w czasie obrad Zgromadzenia. 

4.5.4. Po przeprowadzeniu analizy i tematycznym uszeregowaniu wniosków Komisja 

kwalifikuje wnioski w zależności od ich znaczenia i stopnia możliwości realizacji 

- jako projekty uchwał lub dezyderatów. Komisja może proponować podjęcie 

uchwały o przyjęciu en bloc całości wniosków. 

4.5.5. Jeżeli, zdaniem Komisji , wniosek jest niecelowy lub nierealny, Komisja stawia 

propozycję odrzucenia go. 

4.5.6. Oryginały wniosków złożonych przez wyborców oraz referowane sprawozdanie 

Komisji Przewodniczący przekazuje po zakończeniu obrad, Przewodniczącemu 

Zgromadzenia. 


