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REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
§1
1.
2.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału w przypadkach i terminach określonych
przez Statut Związku.
Jeśli zwołanie Walnego Gromadzenia w terminie statutowym jest zakazane przepisami
obowiązującego prawa, Zarząd Oddziału zwołuje Zgromadzenie w terminie nie
późniejszym niż 30 dni od dnia w którym zakaz przestał obowiązywać.
§2

1.

O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia
członków Oddziału z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem, poprzez:
a) wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w lokalu (biurze) Oddziału,
b) zamieszczenie informacji na stronie internetowej Oddziału podając równocześnie do
wiadomości członków Oddziału informację o możliwości zapoznania się z protokołem
z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Powyższe informacje są równocześnie, w tym
samym terminie, przekazywane Zarządowi Głównemu.

2.

Z czynności, o których mowa w pkt. 1, należy sporządzić protokół dokumentujący ich
przeprowadzenie, do którego należy załączyć:
a) tekst wywieszonej informacji w lokalu (biurze) Oddziału
b) tekst informacji zamieszczonej na stronie internetowej Oddziału.
§3

Walne Zgromadzenie zwołuje się w jednym terminie i jest ono prawomocne bez względu na
ilość uczestników.
§4
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny
staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście
obecności,
- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz
członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów.
W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach
członka Związku.
§5
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Zarządu Oddziału. Proponuje on
kandydaturę Przewodniczącego Zgromadzenia, który musi być członkiem Oddziału.
Uprawnionym uczestnikom Zgromadzenia, o których mowa w § 4, przysługuje prawo
zgłaszania dalszych kandydatur. Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołuje spośród członków Związku:
a) Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie od 2 do 5 osób, powierzając
równocześnie jednej z tych osób funkcję Sekretarza obrad,
b) protokolanta (protokolantów), którym może być osoba nie będąc członkiem Związku.
§6

Według zasad z poprzedniego paragrafu, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia,
wybrane zostają:
a) Komisja Skrutacyjna - celem liczenia głosów, która w przypadku przeprowadzania
wyborów w głosowaniu tajnym, może być po szerzona lub uzupełniona tak, by nie
wchodziły w jej skład osoby w tych wyborach kandydujące.
b) Komisja Mandatowa - celem ustalenia liczby uczestników Zgromadzenia i jego
prawomocności, co stwierdza protokołem.
c) Komisja Wnioskowa - formułująca w swoim protokole wnioski wynikające z dyskusji
i zgłoszone w niej bezpośrednio.
Liczebność Komisji ustala Walne Zgromadzenie, Komisje natomiast wybierają ze swego grona
Przewodniczących.
§7
Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z Regulaminem i przyjętym
porządkiem, a w szczególności:
przyjmuje pisemne zgłoszenia do dyskusji,
udziela głosu uczestnikom z tym, że po za kolejnością głos może być udzielony w sprawach
formalnych i dla złożenia wyjaśnień,
poddaje pod jawne głosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia, które stają się
natychmiast prawomocne, a ich przedmiot nie może być poddany ponownie pod
głosowanie.
Głosowanie odbywa się przez okazanie mandatu.
§8
1. Walne Zgromadzenie ustala skład liczbowy władz Oddziału:
- Zarząd - 5 do 11 członków, 2 do 5 zastępców,
- Komisja Rewizyjna - 3 do 7 członków, 2 lub 3 zastępców,
- Oddziałowy Sąd Koleżeński - 5 do 11 członków, 1 do 3 zastępców.
2.

Ustępujący Zarząd jest uprawniony do zgłaszania kandydatur do władz Oddziału w liczbie
nie większej od ustalonej ilości członków tych władz i ich zastępców.
Zebrani zgłaszają dalsze kandydatury, aż do podjęcia przez Zgromadzenie uchwały
o zamknięciu listy. Zgłaszający kandydata obowiązany jest podać je go krótką
charakterystykę.

3.

Warunkiem kandydowania jest zgoda zainteresowanego, która w razie je go nieobecności
może być złożona w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego.
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Listy kandydatów sporządza się w kolejności alfabetycznej.
§9

Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym i są przeprowadzane przez Komisję
Skrutacyjną, która rozdaje uczestnikom ostemplowane karty do głosowania.
§ 10
Głosowanie odbywa się przez od da nie karty z pozostawiony mi nazwiska mi tych kandydatów,
na których głos ma być oddany. Pozostałe nazwiska winny zostać skreślone. Liczba nazwisk
pozostawionych nie może być większa od licz by członków władz Oddziału ustalonych przez
Walne Zgromadzenie. Pozostawienie większej ilości nazwisk nie skreślonych czyni głos
nieważnym.
Zastępców członków nie wybiera się oddzielnie. Zostają nimi kolejni kandydaci według
uzyskanej ilości głosów.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej ilości głosów, gdy
z uwagi na ustaloną liczbę władz Oddziału nie mogą oni wszyscy zostać uznani za wybranych,
przeprowadza się dodatkowe głosowanie na powyższych zasadach.
§ 11
Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna niezwłocznie dokonuje obliczanie głosów,
pracując w pomieszczeniu niedostępnym dla pozostałych uczestników Zgromadzenia.
Z wyników głosowania sporządza się protokół w 4 egzemplarzach, który podpisują wszyscy
członkowie Komisji. Karty do głosowania z oddanymi głosami oraz 1 egzemplarz protokołu
zabezpiecza się w zamkniętej kopercie, która podlega przechowaniu przez Zarząd Oddziału.
§ 12
Zasady powyższe stosuje się przy wyborze delegatów Oddziału na Zjazd Delegatów.
§ 13
W przypadku trudności w prawidłowym prowadzeniu Zgromadzenia z powodu niewłaściwego
zachowania się zebranych, Przewodniczący obrad jest uprawniony do: uprzedzenia, że dalsze
zakłócanie przebiegu Zgromadzenia spowoduje zawieszenie obrad i zawieszenie
Zgromadzenia przed wyczerpaniem porządku dziennego, a w przypadku nieskuteczności tego
uprzedzenia do zawieszenia obrad i zakończenia Walnego Zgromadzenia.
§ 14
Zawieszenie obrad może być dokonane przez Przewodniczącego w przypadku niemożności ich
kontynuowania z przyczyn technicznych.
§ 15
Zawieszone Walne Zgromadzenie kontynuuje swoje obrady w nowym terminie ustalonym
przez Zarząd Główny.
Podjęte uchwały zachowują moc obowiązującą i nie mogą być ponownie przedmiotem obrad.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia członków oddziału

str 4

Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządzony zostaje w 4 egzemplarzach protokół, który
podpisują: protokolanci, Sekretarz i Przewodniczący Zgromadzenia.
§ 16
Ramowy porządek dzienny stanowi załącznik do Regulaminu.
Zmiany Regulaminu zostały zatwierdzone w dniu 15.01.2014 r. oraz 06.02.2021 r.
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Załącznik do „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków oddziału”

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności:
- Zarządu Oddziału,
- Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór na okres kadencji:
- członków Zarządu Oddziału,
- członków Komisji Rewizyjnej,
- członków Sądu Koleżeńskiego.
16. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów.
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
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