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§ 7 

Przewodnicz cy i sekretarz (Zarz d Sekcji) wybie-

rani s  w czasie Walnego Zebrania Sekcji, wi k-

szo ci  50% + 1 g os obecnych osób. Wybory maj  

charakter tajny, jednak dopuszczalne jest przepro-

wadzenie wyborów jawnych lub wyboru przez 

aklamacj , je li podczas Walnego Zebrania zo-

stanie zg oszony i przeg osowany w g osowaniu 

jawnym taki wniosek. Zarz d sekcji informuje Za-

rz d G ówny PTEnt. o wyniku wyborów w formie 

pisemnej. 

§ 8 

Kadencja Zarz du Sekcji trwa 3 lata. Wybór nowe-

go Zarz du odbywa si  w roku walnego zjazdu 

PTEnt. Zarz d Sekcji w niezmienionym sk adzie 

mo e pracowa  najwy ej przez dwie kadencje. 

Cz onek zarz du powinien po dwóch przebytych 

kadencjach odczeka  przynajmniej kadencj , za-

nim b dzie móg  ubiega  si  o ponowny wybór. 

 

§ 9 

Czynne prawo wyborcze przys uguje ka demu 

cz onkowi Sekcji Odonatologicznej. 

§ 10 

Osobami kandyduj cymi i wybranymi do Zarz du 

Sekcji mog  by  tylko pe noprawni cz onkowie 

PTEnt. 

§ 11 

Cz onkowie Sekcji maj  prawo uczestniczy  we 

wszystkich przedsi wzi ciach sekcji oraz otrzymu-

j  bezp atnie jej biuletyn. 

Rozdzia  IV. Postanowienia ko cowe 

§ 12 

Zarz d Sekcji informuje w formie sprawozda  i in-

formacji pisemnych o swoich dzia aniach PTEnt. 

Corocznie przedstawia pisemne sprawozdanie z 

dzia alno ci sekcji oraz informuje Zarz d G ówny 

PTEnt. o podejmowanych wa niejszych inicjaty-

wach naukowych i organizowanych konferencjach. 

 

Komiks 

(rys. Edyta BUCZY SKA) 

PRZYGODY WA KI Z LUBLINA: NADLATUJE NOWY ROK. 

 

(Adventures of the dragonfly from Lublin: The New Year is comming) 
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