Szanowni Członkowie Wspólnoty Uczelni
Uniwersytetu Technologiczo - Humanistycznego w Radomiu
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że ze względu na stan zagrożenia
epidemicznego, procedura wyborcza ulega zawieszeniu, zgodnie z uchwałą
Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 2/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie
zawieszenia procedury wyborczej w UTH. Czynności wyborcze podjęte przed
wejściem w życie niniejszej uchwały pozostają w mocy, a ich wyniki będą miały
zastosowanie po wznowieniu procedury wyborczej w UTH na mocy odrębnej
uchwały.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Krzyszkowski
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
Informacje na temat terminów wyborów będą zamieszczane na stronie uczelni w
WYBORY na kadencję 2020-2024

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 2/2020
z dnia 30 marca 2020 roku
w sprawie zawieszenia procedury wyborczej
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu

Na podstawie:
- §27 ust.1, § 28, § 29 Statutu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
w Radomiu (Uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 30 maja 2019r.
z późn.zm.), zwanego dalej Statutem UTH,
- §2 ust. 1 i 4, Regulaminu wyborczego Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego w Radomiu w Radomiu (Załącznik do uchwały Nr 0009/14/2019 Senatu UTH Radom z dnia 28 listopada 2019r. z późn.zm.), zwanego
dalej Regulaminem wyborczym,

w związku z:
- wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.
z 2020 r., poz. 491),
- Zarządzeniem Rektora R-12/2020 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zagrożenia
epidemiologicznego koronawirusem, wywołującym chorobę o nazwie COVID19,
uchwala się, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się do odwołania procedurę wyborczą, o których mowa w §4 ust. 3,
§5 ust. 5, §6 ust. 2, §8 Regulaminu wyborczego (rektora, członków Kolegium
Elektorów, członków Senatu UTH).
2. W związku z ust.1 ulega zawieszeniu wykonywanie:
1) terminarza wyborczego ustalonego w załączniku do uchwały Nr 0001/22/2020 Senatu UTH Radom z dnia 30 stycznia 2020r.
2) terminarzy wyborczych podstawowych jednostek organizacyjnych, o których
mowa w §29 pkt 1 Statutu UTH.
§ 2.
1. Czynności wyborcze podjęte przed wejściem w życie niniejszej uchwały
pozostają w mocy, a ich wyniki będą miały zastosowanie po wznowieniu
procedury wyborczej w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym.
2. Wznowienie procedury wyborczej w Uniwersytecie TechnologicznoHumanistycznym nastąpi na mocy odrębnej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

