Załącznik nr 3
REGULAMIN OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków
w dniu 18 grudnia 2018 r.

I.

ZASADY OGÓLNE

1. Prawo udziału w WZC posiadają:
a) z głosem decyzyjnym – wszyscy członkowie, wymienieni w załączniku nr 1 do
Uchwały Zarządu Klubu Nr 1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.,
b) z głosem doradczym zaproszeni goście.
2. Obrady prowadzone są na podstawie uchwalonego przez WZC regulaminu
i porządku.
II. PRZEWODNICZĄCY OBRAD i KOMISJE
1. Przewodniczący obrad wybierany jest w głosowaniu jawnym.
2. Przewodniczący obrad:
a) kieruje przebiegiem zebrania,
b) czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad,
c) reguluje kolejność wystąpień w dyskusji i udziela głosu,
d) podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,
e) zarządza głosowanie,
f) wykonuje decyzje WZC.
3. W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybiera się:
a) przewodniczącego obrad;
b) protokolanta;
c) komisję mandatowo-skrutacyjno-wyborczą (3 osoby), która:
 sprawdza prawomocność WZC (I termin, II termin),
 oblicza i ogłasza wyniki głosowań,
 przeprowadza wybory władz i delegatów Klubu
 czuwania nad tajnością głosowania.
4. Komisja mandatowo-skrutacyjno-wyborcza wybiera przewodniczącego, który
zabiera głos w imieniu Komisji.
III. PRZEBIEG OBRAD
1. Uczestnicy obrad zabierają głos w dyskusji na podstawie zgłoszeń kierowanych
do przewodniczącego obrad i za jego pozwoleniem.
2. WZC może uchwalić ograniczenie czasu wystąpień do 5 min. lub krócej.

3. Wnioski zgłasza się wyłącznie na piśmie przewodniczącemu obrad.
4. Wnioski dotyczące porządku prowadzenia obrad lub interpretacji regulaminu
zgłasza się ustnie poza kolejnością.
5. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami i poprawkami do tych wniosków
przeprowadza się głosowanie poszczególnych wniosków oddzielnie. W pierwszej
kolejności odbywa głosowanie nad poszczególnymi poprawkami a następnie nad
wnioskiem w całości. Wnioski głosuje się w kolejności zgłaszania.
IV. GŁOSOWANIA I WYBORY
1. Czynne prawo wyborcze posiadają mają wszyscy członkowie. Bierne prawo
wyborcze mają tylko członkowie zwyczajni.
2. Prawo zgłaszania kandydatów mają wszyscy członkowie Klubu.
3. Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania (tzw. I termin). W przypadku
niemożności zebrania się wystarczającej dla ważności głosowań liczby osób
uprawnionych do głosowania, WZC rozpoczyna się z 15 min. opóźnieniem
(tzw. II termin) - bez względu na liczbę obecnych. W II terminie uchwały WZC
zapadają zwykłą większością głosów w odniesieniu do liczby obecnych na
obradach.
4. Głosowania odbywają się w trybie jawnym, z wyjątkiem wyboru Władz Klubu
(prezesa, 2 członków Zarządu, 3 członków Komisji Rewizyjnej).
5. Mandat do Władz Klubu otrzymują kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę ważnie oddanych głosów, nie mniej jednak niż 50% ważnie oddanych
głosów.
6. W przypadku nie uzyskania przez kandydata/ów wymaganej większości głosów
lub nie obsadzenia wszystkich mandatów przeprowadza się kolejne tury
wyborów aż do skutku. Do kolejnej tury wyborów przechodzą kandydaci, którzy
uzyskali w poprzedniej turze największą liczbę głosów. W kolejnych turach
wyborów liczba kandydatów nie może przekraczać dwukrotnej liczby nie
obsadzonych mandatów, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby ważnie
oddanych głosów uprawniającej do udziału w kolejnej turze wyborów, wszyscy ci
kandydaci przechodzą do kolejnej tury wyborów.
8. Głosowanie w wyborach Władz Klubu odbywa się na formularzu karty do
głosowania z umieszczonym w widocznym miejscu odciskiem pieczęci klubowej,
poprzez odręczne wpisanie znaku „X” przy kandydacie (z listy zgłoszonych
kandydatów), któremu udzielane jest poparcie.
9. Komisja Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborcza z wyborów Władz Klubu sporządza
pisemny protokół w dwóch egzemplarzach. Wyniki innych głosowań podawane
są do protokołu z WZC.
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