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OŚWIATY W GŁOGOWIE

Siedemdziesięciu dwóch wspaniałych

A liczba ich czterdzieści i cztery

Międzyzakładowe Zebranie Delegatów – najwaŜniejsza władza
(stanowiąca) naszej międzyzakładowej organizacji związkowej
odbyło się 24 marca w auli gościnnego I LO. Na 77 delegatów stawiło
się aŜ 72, to chyba nasz rekord! Stawili się teŜ (i zabierali głos)
zaproszeni goście: Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie
Miedziowe Bogdan Orłowski oraz Przewodniczący Regionalnego
Sekretariatu Oświaty Dolny Śląsk Janusz Wolniak. Była teŜ
Posłanka Ewa Drozd, a Prezydenta Głogowa, który musiał wyjechać
do Warszawy, reprezentował jego rzecznik Krzysztof Sadowski.
Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które musiało
podsumować kadencję 2006-2010 oraz wybrać wszystkie nowe
władze na kandencję 2010-2014. Przewodniczącym Zebrania został
wybrany Janusz Leciej, który bardzo dobrze radził sobie z trudnym
zadaniem. Sprawozdanie z prac Komisji Międzyzakładowej zdał
dotychczasowy Przewodniczący Ludwik Lehman, a z pracy Komisji
Rewizyjnej – jej Przewodniczący Andrzej Kulhawik. Dyskusja nad
sprawozdaniami była dość długa, ale nie burzliwa. Brali w niej udział
równieŜ zaproszeni goście.
Potem nastąpiła część wyborcza. Najpierw wybrano nowego
Przewodniczącego KM. Został nim ponownie Ludwik Lehman, który
był jedynym kandydatem i uzyskał zdecydowaną większość w
głosowaniu tajnym (wszystkie wybory były tajne).

Następnie były wybory nowej KM. Zebranie przyjęło uchwałę nr 2 (patrz niŜej), na
mocy której wybrani dotąd przewodniczący kół zostali automatycznie członkami
KM. Jest ich 31. Ustalono – zapewne pod wpływem Wieszcza – Ŝe Komisja
Międzyzakładowa będzie liczyć 44 osoby.
Wobec tego spośród delegatów naleŜało jeszcze wybrać 12 osób (Przewodniczący
KM teŜ jest z automatu jej członkiem). Kandydatów nie brakowało – trzeba było 2
tur głosowania, a 3 osoby pozostały na liście rezerwowej (pełny skład KM i
pozostałych wybranych władz na następnej stronie).
To były najdłuŜej trwające i najbardziej skomplikowane wybory. Następnie MZD
wybrało trzech delegatów, którzy będą naszą organizację reprezentować na
Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe oraz siedmiu, którzy
wezmą udział w WZD Regionalnego Sekretariatu Oświaty Dolny Śląsk. Na tych
zebraniach zostaną wybrani delegaci na regionalne i branŜowe zebrania krajowe.
Na końcu zebranie wybrało 5-osobową Komisję Rewizyjną, która zgodnie ze
Statutem sama wybierze swojego przewodniczącego. Przez cały czas
procedowano zgłoszone projekty uchwał, stanowisk i wniosków. Wszystkie
uchwalone zamieszczamy w tym numerze BIULETYNU. Zebranie trwało od
godziny 9 do godz. 15. Było bardzo męczące, ale przeprowadzone sprawnie.
Wszystkie głosy w dyskusji były merytoryczne, co świadczy o duŜej dojrzałości
delegatów i całej naszej organizacji międzyzwiązkowej.
Szczególne podziękowania naleŜą się Pani Dyrektor oraz naszemu Kołu w I LO za
bardzo gościnne przyjęcie!

Prawie wszyscy delegaci. I zagadka: kto zrobił to zdjęcie?

Przy wyborczej urnie (głosowanie tajne)
Uchwała nr 1
Międzyzakładowe
Zebranie
Delegatów
potwierdza
niezaangaŜowanie naszej Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej w działalność polityczną naszego regionu.
„Solidarność” Oświaty w Głogowie nie będzie uczestniczyć
w kampanii wyborczej.

Uchwały były przyjmowane w głosowaniu jawnym
Uchwała nr 2
Międzyzakładowe
Zebranie
Delegatów
„Solidarności”
Oświaty
w
Głogowie
postanawia zgodnie z par. 35 Statutu, Ŝe
Przewodniczący Kół wybrani zgodnie z
ordynacją wyborczą są członkami Komisji
Międzyzakładowej.

Uchwała nr 3
Międzyzakładowe Zebranie Delegatów
„Solidarności”
Oświaty
w
Głogowie
upowaŜnia Komisję Międzyzakładową do
powołania
Prezydium
Komisji
Międzyzakładowej oraz do ustalenia liczby
jego członków.

