
 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 

 

KLUBU OLIMPIAD SPECJALNYCH …………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………. 

miejscowość, data 

 

§ 1  

 

                     W   Walnym Zebraniu  Klubu Olimpiad Specjalnych ..............................................  

udział biorą: 

  

1. Z głosem stanowiącym: 

 Wszyscy członkowie Stowarzyszenia, którzy  działają i trenują w Klubie określeni w § 10 

Statutu Stowarzyszenia.. 

    

     2.      Z głosem  doradczym: 

         przedstawiciele władz naczelnych Oddziału Regionalnego, zaproszeni goście, zawodnicy, 

wolontariuszy i rodzice. 

  §2 

 

   Dla  ważności obrad w pierwszym terminie wymagana jest obecność  co najmniej  połowy 

osób uprawnionych do głosowania .W drugim  terminie bez względu na ilość obecnych do 

głosowania. 

§3 

    

 Każdy  członek Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał  

i może z tego prawa korzystać jedynie osobiście. 

§4 

 

Uchwały  Walnego Zebrania  zapadają zwykłą większością  głosów delegatów w głosowaniu 

jawnym lub tajnym.  

§ 5 

 

1. Obrady Zebrania otwiera Przewodniczący Klubu , proponuje  wybór prezydium – 

Przewodniczącego, Sekretarza i protokolanta. 

2.Wybór prezydium dokonuje Zebranie w głosowaniu jawnym. 

 

§ 6 

 

Porządek obrad, na wniosek Przewodniczącego zatwierdza  zebranie  w głosowaniu jawnym. 

 

§7 

     

Do obowiązków  Przewodniczącego  obrad należy: 

1.Prowadzenie obrad  zgodnie z zatwierdzonym porządkiem 

2.Udzielanie głosu uczestniczącym w zebraniu wg Kolejności zgłoszeń. 

                                                         

 



 

§ 8 

 

1.Prawo zgłaszania  wniosków  członkom Stowarzyszenia, przedstawicielom władz, 

   zaproszonym gościom oraz członkom ustępujących władz. 

2.Wnioski formalne  poddaje pod głosowanie  przewodniczący obrad, które odbywają  

   się jawnie .      

.                                                                                   §9 

 

1.Podejmowanie uchwał i decyzji na Zebraniach odbywa się  w głosowaniu jawnym zwykłą  

większością głosów . 

2.Głosowanie jawne  odbywa się przez podniesienie ręki. 

3.Wybory do władz Klubu, odbywają się w  głosowaniu  tajnym lub jawnym.                

 

§10 

 

1. Walne Zebranie Klubu wybiera Zarząd Klubu składający się z 3-5 osób w tym 

Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. 

2. W przypadku gdy Walne Zebranie podejmie uchwałę o liczebności Zarządu Klubu powyżej 

trzech osób to w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie imienne na 

Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, w drugiej kolejności na członków Zarządu 

Klubu.    

§11 

 

1.Członkowie Stowarzyszenia mają prawo  zgłaszania kandydatów do władz  Klubu                                                                                                           

2.Listy kandydatów zatwierdza  zebranie w głosowaniu jawnym. 

3. Wybory do Zarządu Klubu i delegatów na Regionalny Zjazd Oddziału odbywają się zgodnie 

ze Statutem i Ordynacją Wyborczą Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. 

 

§12 

  

1.Przewodniczący Zebrania  przeprowadza głosowanie tajne lub jawne w sprawie wyboru do 

władz Klubu. 

2.Głosowanie tajne odbywa się poprzez pozostawienie na karcie do głosowania  bez 

skreślenia  co najwyżej tylu  nazwisk na ile odbywa się głosowanie. 

3.Głosowanie  jawne  odbywa się poprzez podniesienie  ręki. 

4.Do władz  Klubu zostają wybrani  ci  kandydaci, którzy otrzymują  największą liczbę głosów.  

5. Osoby nie wybrane na Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika mogą kandydować na 

członków Zarządu Klubu. 

§13 

    

Z   przebiegu obrad  Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje jego Przewodniczący, 

Sekretarz i delegat  Władz Oddziału  Regionalnego. 

 

§14 

 

Regulamin niniejszy podlega  uchwaleniu przez Walne Zebranie i obowiązuje wszystkich 

uczestników Zebrania  z  chwilą  jego ustalenia. 
 
 


