Walne Zebranie Członków Koła – podstawowe informacje
Kompetencje, zasady zwoływania i tryb podejmowania uchwał regulują przepisy art. 50-54
statutu STO.
Do Walnego Zebrania, jako władzy Koła, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20-22. Dotyczy
to w szczególności: okresu kadencji, tajności wyborów i sposobu podejmowania uchwał.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach Walne Zebranie może podejmować
uchwały w sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz stowarzyszenia.
Walne Zebranie nie może więc podejmować uchwał w sprawach, które należą do kompetencji
Zarządu Koła lub Zarządu Głównego. Walne Zebranie nie może np. podjąć uchwały o przyjęciu
do STO nowego członka.
Walne Zebranie obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem obrad. Udział w nim
biorą:
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Koła STO,
– z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni (przez Zarząd Koła)
goście.
Członkiem zwyczajnym STO jest osoba, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską
STO i została przyjęta na członka STO prawomocną uchwałą odpowiednio przez: Zarząd
Główny STO lub Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego STO.

Uwaga !
1.

Rodzic nie staje się automatycznie członkiem STO, tylko dlatego, że jego dziecko
uczęszcza do szkoły STO.

2.

Na Walnym Zebraniu Członków Koła głosować mogą osobiście członkowie
Koła.

Wybory władz Koła STO, tj. członków Zarządu Koła (w tym Prezesa Koła) i Komisji
Rewizyjnej Koła oraz delegata na Zjazd Krajowy odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory
na Prezesa Koła odbywają się oddzielnie.

Wybory są tak zorganizowane, że kandydaci, którzy przegrali w wyborach na Prezesa Koła
mogą kandydować do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a kandydaci, którzy nie weszli do Zarządu
Koła mogą kandydować do Komisji Rewizyjnej Koła.
Delegatem może zostać każdy członek Koła bez względu na pełnioną funkcję we władzach
Koła.

Uwaga !
Zgodnie z art. 55 ust. 1b. Członek Zarządu Koła, w tym Prezes Koła, nie może
pozostawać ze szkołą prowadzoną przez to Koło w stosunku pracy lub zlecenia, a
także nie może być małżonkiem dyrektora szkoły ani pozostawać z dyrektorem
takiej szkoły w stosunku pokrewieństwa pierwszego stopnia.

