
UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTI nr 70/X/09
z dnia 4 kwietnia 2009 roku

o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI

W posiedzeniu  ZG PTI  w dniu  4  kwietnia  2009  roku  udział  wzięli:  prezes  Marek  Hołyński,  wiceprezes 
Wojciech Kiedrowski, wiceprezes Wiesław Paluszyński, wiceprezes Marek Ujejski, Anna Andraszek, Janusz 
Dorożyński, Anna Beata Kwiatkowska, Marcin Paprzycki, Radosław Bursztynowski. 

Prezes  PTI  Marek  Hołyński  stwierdził,  że  posiedzenie  posiada  kworum i jest  zdolne  do  podejmowania 
uchwał.

Zarząd Główny uchwala co następuje:

1. Na podstawie § 16 ust. 1, § 17 i ust 6, pkt. ł)  Zarząd Główny PTI zwołuje w Warszawie Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów w celu dokonania zmiany Statutu PTI i zatwierdzenia nowej strategii PTI na lata 2011-
2014.

2. Termin Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny PTI ustala na sobotę 21 listopada 2009 r.

3. Zarząd  Główny  PTI  powołuje  na  terenach  nieobjętych  działaniem  oddziałów  okręgi  wyborcze 
obejmujące koła w Białymstoku, Lublinie, Sandomierzu i Rzeszowie.

4. Na  podstawie  § 15  ust. 5  Zarząd  Główny  PTI  powołuje  komisarzy  wyborczych  w  osobach 
przewodniczących kół:

a) podlaskiego dla okręgu wyborczym w Białymstoku,

b) lubelskiego dla okręgu wyborczego w Lublinie,

c) sandomierskiego dla okręgu wyborczego w Sandomierzu,

d) rzeszowskiego w Rzeszowie dla okręgu wyborczego w Rzeszowie.

5. Komisarz wyborczy odpowiada za zorganizowanie na terenie działania danego koła (okręgu) zebrań 
wyborczych  i przeprowadzenie na nich wyboru delegatów na zjazd.

6. Na podstawie § 15, ust. 5 i § 17 ust. 6 pkt. n) Zarząd Główny PTI ustala w odniesieniu do oddziałów 
i kół  (okręgów  wyborczych)  klucz  wyborczy  delegatów  na  Nadzwyczajny  Zjazd  Delegatów  PTI 
w stosunku 1 (jeden)  delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 (dziesięciu) członków PTI danej jednostki, 
którzy na dzień 30 czerwca 2009 r. nie zalegają z opłatą wpisową i składkami członkowskimi.

7. Zaleca  się,  aby  wyborcze  walne  zgromadzenia  oddziałów  oraz  zebrania  w  okręgach  zostały 
przeprowadzone do 31 października 2009 r.

8. O szczegółach dotyczących miejsca i godziny rozpoczęcia obrad delegaci zostaną w imieniu Zarządu 
Głównego  poinformowani  drogą  elektroniczną  lub  pisemnie  przez  sekretarza  generalnego 
do 7 listopada 2009 r.

Za zgodność:


