
                                                                                    .........................., dnia ...................

Protokół

Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego

      Klubu …...............................................................................................................

1. Komisja Skrutacyjna w składzie:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

2. Zgodnie z protokołem Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków na sali 
było obecnych ...................... delegatów uprawnionych do głosowania.

3. Na listę nr 1 tj. na Prezesa KU AZS głosowało ....................... delegatów,
- oddano głosów ważnych ................................
- w wyniku głosowania kandydat:

....................................................... otrzymał ................. głosów

....................................................... otrzymał ................. głosów

....................................................... otrzymał ................. głosów

....................................................... otrzymał ................. głosów
- w związku z tym, że .........................................................................

uzyskał / nie uzyskał wymagane 50% + 1 ważnych głosów – został /
nie został wybrany Prezesem Klubu AZS.

4. Na listę wyborczą nr 2 w części I do Zarządu Klubu oddano .....................
głosów, w tym głosów ważnych ............................
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Komisja stwierdza, że ................... osób otrzymało wymaganą liczbę głosów tj. 
50% + 1 obecnych na sali delegatów. Do Zarządu weszli:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................



5. Na listę wyborczą nr 2 w części II do Komisji Rewizyjnej oddano .................... 
głosów, w tym głosów ważnych ....................
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
W związku z otrzymaniem wymaganej liczby głosów do Komisji Rewizyjnej 
weszli:
.............................................................
.............................................................
.............................................................

6. Na listę wyborczą nr 2 w części III delegatów na Walne Zebranie Organizacji 
Środowiskowej oddano ............... głosów, w tym głosów ważnych .....................
Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
W związku z  otrzymaniem wymaganej  liczby  głosów delegatami  na  Walne 
Zebranie Organizacji Środowiskowej wybrani zostali:
.............................................................
.............................................................
.............................................................

7. Na listę wyborczą nr 2 w części IV na delegatów na Zjazd oddano ..................... 
głosów, w tym głosów ważnych ......................

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
.............................................................
.............................................................
W  związku  z  otrzymaniem  wymaganej  liczby  głosów  delegatem  na  Zjazd 
wybrano:
......................................................
......................................................

Na  tym  Komisja  Skrutacyjna  Walnego  Zebrania  Sprawozdawczo  –  Wyborczego 
Klubu AZS zakończyła pracę.

     Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:
                                                                             ....................................................

....................................................

....................................................
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