DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
Załącznik nr .... do protokołu posiedzenia zarządu krajowego nr ...../09/2014

Uchwała nr 06/09/2014
członków Zarządu Krajowego
partii Demokracja Bezpośrednia
z dnia 25 września 2014 r. w trybie obiegowym (grupa FB)
dotycząca praw i obowiązku koordynatorów okręgowych
§1
Na podstawie art. 16. uchwały WZC – Regulamin startu w wyborach samorządowych w 2014 roku
Zarząd krajowy Demokracji postanawia wyznaczyć szczegółowe prawa oraz obowiązki
koordynatorów, o których mowa w art. 13 Regulaminu.
§2
Koordynator okręgowy ma obowiązek:
1) kierować pracami zespołu okręgowego, zapewniać obradom zespołu warunki techniczne,
2) poszukiwać osób:
◦ chętnych do startu w Wyborach z list KW DB,
◦ finansujących kampanię KW DB zgodnie z przepisami prawa powszechnego,
◦ chętnych do wsparcia KW DB w trakcie kampanii.
3) prowadzić w porozumieniu z Zarządem krajowym DB rejestry Uchwał Zespołu Okręgowego,
4) informować członków Zarządu krajowego DB o działaniach w okręgu na podstawie
przepisów Regulaminu,
5) pozostawać w stałym kontakcie z Pełnomocnikiem Wyborczym KW DB oraz Pełnomocnikiem
Finansowym KW DB,
6) dokonywać z należytą starannością innych czynności wynikających z Regulaminu, uchwał
Walnego Zgromadzenia Członków, postanowień Pełnomocnika Wyborczego oraz
Finansowego KW lub rekomendacji Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej.
§3
Koordynator okręgowy ma prawo:
1) do projektowania list kandydatów, a także kandydatów w jednomandatowych okręgach
wyborczych Komitetu Wyborczego Demokracja Bezpośrednia, oraz prawo do decydowania o
przeprowadzeniu powszechnych prawyborów w okręgu,
2) wyznaczyć sekretarza zespołu okręgowego spośród członków zespołu oraz zcedować na
niego obowiązki wynikające z § 2 pkt. 3 oraz 4,
3) rozdzielać pomiędzy członków zespołu zadania konieczne do realizacji swoich obowiązków,
4) dokonywać świadczeń pieniężnych w zamian za świadczenia na rzecz KW DB w
porozumieniu lub za zgodą Pełnomocnika Finansowego KW DB,
5) uzyskiwać od Pełnomocnika KW DB oraz Zarządu Krajowego DB niezwłocznie informacje
niezbędne do realizacji swoich obowiązków.
Za przyjęciem uchwały głosowało: 3 osób
Przeciw przyjęciu uchwały głosowało: 0 osób
Od głosu wstrzymało się: 2 osób
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.09.2014 r.
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