Uchwała Nr 106
Senatu Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany Regulaminu obrad senatu

Na podstawie § 47 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Śląskiego Senat uchwala, co następuje:

§1
W Regulaminie obrad senatu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 32 Senatu
Uniwersytetu Śląskiego z dnia 30 września 2003 r. (ze zmianą w uchwale nr 40 z dnia
12 grudnia 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. §§ 14-18 otrzymują nowe brzmienie:

„§ 14 [sposób głosowania]
1. Głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania.
2. W przypadkach uniemożliwiających korzystanie z systemu elektronicznego
głosowanie polega na użyciu karty do głosowania (głosowanie tajne).

§ 15 [zasady głosowania elektronicznego]
Zasady głosowania, o którym mowa w § 14 ust. 1 określa senat.

§ 16 [obliczanie głosów w systemie elektronicznym]
1. Obliczenia głosów w głosowaniu za pomocą elektronicznego systemu dokonuje
przewodniczący obrad.
2. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji.
3. Wydruki z elektronicznego systemu głosowania stanowią załączniki do protokołu
obrad senatu.

§ 17 [zasady głosowania przy użyciu kart do głosowania]
Do głosowania, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 stosuje się postanowienia § § 18 i 181.

§ 18 [karty do głosowania i głosowanie]
1. Karty do głosowania na odwrocie opatrzone są pieczęcią Uniwersytetu.
2. Na kartach do głosowania umieszcza się wskazanie przedmiotu głosowania oraz
słowa: „tak”, „wstrzymuje się”, „ nie”.
3. Aktu głosowania dokonuje się przez pozostawienie na karcie do głosowania
nieskreślonego słowa odpowiadającego opcji za którą głosujący się opowiada, przy
jednoczesnym skreśleniu opcji pozostałych.
4. Głos jest ważny jeżeli głosujący pozostawił na karcie do głosowania tylko jedno
nieskreślone słowo wyrażające jedną z trzech opcji. Pozostawienie dwóch
nieskreślonych słów lub skreślenie wszystkich trzech słów sprawia, iż głos jest
nieważny. Umieszczone na karcie do głosowania dopiski nie pociągają za sobą
nieważności głosu.”.

2. dodaje się § 181 w brzmieniu:

„§ 181 [komisja skrutacyjna]
1. W razie potrzeby senat, na wniosek rektora powołuje komisję skrutacyjną liczącą od 3
do 5 senatorów. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Komisja skrutacyjna jest uprawniona do zbierania i liczenia głosów. O wyniku
głosowania przewodniczący komisji niezwłocznie informuje rektora. Wynik głosowania
ogłasza rektor.
3. Komisja skrutacyjna rozstrzyga o ważności głosowania. Decyzja komisji jest
ostateczna.
4. Karty do głosowania zbiera komisja skrutacyjna w sposób zapewniający tajność
głosowania.
5. Wypełnione karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad senatu.”.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

Prof. dr hab. Janusz Janeczek

