Uchwała nr 1207/12 Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z dnia 2 grudnia 2012 r. w sprawie zwołania
X Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, działając na podstawie art. 23
ust. 2, w związku z art. 20 i art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, statutu Społecznego Towarzystwa
Oświatowego, zwanego dalej statutem, postanawia, co następuje:
§1
Na dzień 20-21 kwietnia 2013 r. zwołuje się X Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zwany dalej Zjazdem, jako zjazd sprawozdawczowyborczy.
§2
1. Na dzień 1 stycznia 2013 r. wyznacza się rozpoczęcie, a na dzień 10 marca 2013 r.
zakończenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach Terenowych i w
Samodzielnych Kołach Terenowych STO, zwanych dalej kołami.
2. Z dniem 10 marca 2013 r. wygasa kadencja prezesów, zarządów i komisji rewizyjnych
wybranych przez walne zebrania kół przed dniem 1 stycznia 2013 r.
§3
W związku z kampanią sprawozdawczo-wyborczą w kołach należy:
1) w okresie kampanii, ustalonym w § 2 ust. 1, zwołać zwyczajne walne zebranie członków
koła w trybie określonym w art. 50 i 51 statutu,
2) w trakcie zwyczajnego zebrania członków koła, zgodnie z art. 52 statutu, należy
w szczególności:
a) przedstawić i rozpatrzyć sprawozdania ustępujących władz koła z działalności za okres
VIII kadencji, tj. za okres od marca 2010 r.,
b) rozpatrzyć wniosek komisji rewizyjnej koła o udzielenie/nieudzielenie absolutorium
ustępującemu zarządowi koła,
c) podjąć uchwałę w sprawie głównych kierunków działalności koła na okres IX kadencji
d) dokonać wyboru prezesa koła oraz pozostałych członków władz koła (w trybie uchwały
Nr 2 VIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 21 kwietnia 2007 r.
w sprawie ordynacji wyborczej zmienionej uchwałą nr 1 IX Zwyczajnego Krajowego
Zjazdu Delegatów STO z dnia 24 kwietnia 2010 r.),
e) dokonać wyboru delegata (delegatów) na Zjazd w okresie IX kadencji (podstawą do
ustalenia liczby delegatów, zgodnie z art. 24 ust. 2 statutu jest liczba członków koła na
dzień 31 grudnia 2012 r.),
3) wykonać zobowiązania nałożone statutem, uchwałami Zjazdów oraz Zarządu Głównego
a w szczególności:

a) zarządy kół winny do dnia 31 grudnia 2012 r. odprowadzić na rachunek Zarządu
Głównego należną część zaległych składek członkowskich za rok 2012 oraz lata
wcześniejsze, z załączeniem rozliczenia,
b) zarządy samodzielnych kół terenowych winny do dnia 1 lutego 2013 r. przesłać do
Biura STO imienną listę członków STO należących organizacyjnie do koła wg stanu
na dzień 31 grudnia 2012 r.
§4
1. W nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2013 r. zarządy kół prześlą do Zarządu
Głównego protokół z odbytego w trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej walnego
zebrania członków koła wraz z protokołem komisji skrutacyjnej oraz listę władz
i delegatów koła.
2. Do dnia 12 kwietnia 2013 r.:
1) zarządy kół terenowych prześlą do Zarządu Głównego kopię wniosku do właściwego
starosty, w sprawie zgłoszenia zmiany składu zarządu koła,
2) zarządy samodzielnych kół terenowych prześlą do Zarządu Głównego kopię wniosku do
właściwego sądu rejestrowego (Krajowego Rejestru Sądowego), w sprawie zgłoszenia
zmiany składu zarządu koła.
§5
Wszelkie sprawozdania, protokoły, wnioski i pisma, o których mowa w § 3 i 4, należy
przesyłać zgodnie z wzorami określonymi w Poradniku prezesa i dyrektora STO.
§6
1. Powołuje się komisję ds. oceny ważności wyboru delegatów na Zjazd w składzie:
1) Andrzej Faracik – sekretarz generalny ZG STO – przewodniczący,
2) Zygmunt Puchalski – wiceprezes ZG STO – wiceprzewodniczący,
3) Andrzej Kryszeń – skarbnik ZG STO – członek,
4) Maria Szymańska – radca prawny – członek,
5) Renata Żabik – dyrektor Biura STO – członek.
2. Zadaniem komisji jest ocena, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1,
prawidłowości przeprowadzonych walnych zebrań kół i uznanie ważności wyboru
delegatów oraz ustalenie dla Biura Zjazdu imiennej listy prawomocnie wybranych
delegatów.
3. Podstawę unieważnienia wyboru delegata stanowi w szczególności:
1) wybranie osoby, która nie jest członkiem STO,
2) dokonanie wyboru delegata z naruszeniem:
a) art. 24 ust. 2 statutu,
b) uchwały Nr 2 VIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 21
kwietnia 2007 r. w sprawie ordynacji wyborczej zmienionej uchwałą nr 1 IX
Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 24 kwietnia 2010 r.,
c) zasady tajności,
d) terminu kampanii sprawozdawczo-wyborczej, tj. przed 1 stycznia 2013 r.
4. Komisja podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej trzech członków jej składu. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności –
wiceprzewodniczącego.

5. Od decyzji komisji o nieuznaniu ważności wyboru delegata przysługuje delegatowi
odwołanie do Komisji Mandatowej Zjazdu. Odwołanie składa się do Biura Zjazdu (00-029
Warszawa, ul. Nowy Świat 39) w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W przypadku dokonania ponownego wyboru delegata przez nadzwyczajne walne
zebranie członków koła – po zakończeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej, a przed
rozpoczęciem Zjazdu – zarząd koła składa dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1, do
Zarządu Głównego. W takim przypadku ocena ważności wyboru delegata należy do
kompetencji Komisji Mandatowej Zjazdu.
§7
1. Powołuje się Biuro Zjazdu w składzie: Rafał Kaczyński, Adriana Walczak.
2. Zadaniem Biura Zjazdu jest wykonanie wszystkich spraw technicznych i organizacyjnych
związanych z przygotowaniem i przebiegiem Zjazdu.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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