
Opole, 21.05.2020 r. 

 

Decyzja nr 1 

Komisji ds. Rady Delegatów 2020 

 

w imieniu Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP, 

na mocy upoważnienia Zarządu Krajowego, wyrażonego w formie uchwały nr 

1/2020, Komisja postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

1. Termin Rady Delegatów wyznacza się na dzień 5 lipca 2020 roku.  

2. Termin Spotkania Wyborczego Zarządów Kół Regionu Śląskiego wyznacza się na 

dzień 4 czerwca 2020 roku, godz. 18.00. 

3. Termin Spotkania Wyborczego Zarządów Kół Regionu Opolskiego wyznacza się 

na dzień 5 czerwca 2020 roku, godz. 18.00.  

 

§ 2 

Stwierdza się, iż regiony, o których mowa w § 18 ust. 3 lit. c i d Statutu, w związku z 

likwidacją tamtejszych kół, nie posiadają statutowej i faktycznej możliwości wyboru 

Delegatów.  

 

§ 3 

Uwzględniając § 2 niniejszej decyzji, do udziału w Radzie Delegatów Związku w 

roku 2020 uprawnionych jest 10 Delegatów, wybranych zgodnie z § 18 Statutu 

ZMMN w RP.  

 

§ 4 

1. Do udziału w Spotkaniu Wyborczym Zarządów Kół Regionów uprawnione są 

grupy terenowe, wymienione w ewidencji kół Związku, które: 

a) posiadają co najmniej trzech członków zwyczajnych; 

b) od 24 czerwca 2018 roku do 15 maja 2020 roku, tj. do dnia rozpoczęcia procesu 

wyborczego, związanego z powołaniem Komisji ds. Rady Delegatów, 



przeprowadziły Zebranie Koła i skutecznie zawiadomiły Zarząd Krajowy o wyborze 

Zarządu Koła.  

2. Koła, które nie spełniają warunku z ust. 1 lit. b, a w ostatnich dwóch latach, tj. od 

24 czerwca 2018 roku do dnia 15 maja 2020 roku, skutecznie zorganizowały i 

przeprowadziły przynajmniej jeden projekt we własnym imieniu lub otrzymały 

dotację na działalność koła, mogą zostać dopuszczone do udziału w Spotkaniu 

Wyborczym Zarządów Kół Regionu, jeśli w terminie do dnia 2 czerwca 2020 roku 

przeprowadzą ważne wybory Zarządu Koła, o czym niezwłocznie poinformują 

Zarząd Krajowy i Komisję ds. Rady Delegatów.  

3. Komisja podejmie decyzję o uprawnionych do udziału w Spotkaniu Wyborczy Kół 

Regionów w terminie do 25 maja 2020 r., uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2. Od 

decyzji tej przysługiwać będzie odwołanie w terminie do 28 maja 2020 roku.  

 

 

 

Decyzja podjęta w głosowaniu zdalnym:  

 

Komisja ds. Rady Delegatów 2020, 

Katrin Koschny 

Dominik Duda  

Oskar Zgonina  


