
 

REGULAMIN 

Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiego Regionalnego 

Związku Kolarskiego w Kielcach w dniu 07.10.2021 

 

§ 1 

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym delegaci klubów sportowych 

województwa świętokrzyskiego, zrzeszeni w Świętokrzyskim Regionalnym Związku 

Kolarskim w Kielcach, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Kolegium Sędziów oraz z 

głosem doradczym zaproszeni goście. 

§ 2 

Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i protokolanta z 

kandydatów zgłoszonych przez zebranych. 

§ 3 

Walne Zgromadzenie wybiera następujące komisje: 

- Komisje Mandatowo – Skrutacyjną  

- Komisje Uchwał i Wniosków 

Kandydatów do w/w Komisji przedstawiają uczestnicy Walnego Zgromadzenia. Wybory 

Komisji odbywają się w głosowaniu jawnym. 

§ 4 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z przyjętym przez 

zebranych porządkiem obrad oraz zatwierdzonym regulaminem Walnego Zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność problemów objętych porządkiem obrad. 

§ 5 

Sprawy zamieszczone w porządku obrad referują poszczególni referenci. 

§ 6 

Prowadzący Walne Zgromadzenie udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością 

udziela głosu jedynie: 

- w sprawach formalnych 

- dla udzielenia sprostowań i wyjaśnień nie dłużej jednak jak na 3 minuty. 

Za sprawy formalne uważa się sprawy do załatwienia w trybie roboczym dotyczące sposobu 

obradowania – w szczególności wnioski o: 

- wznowienia omówionej sprawy, do załatwienia w trybie roboczym 

- głosowania bez dyskusji 

- przerwania dyskusji 



- zamknięcia listy mówców 

- ograniczenia czasu przemówień 

- zarządzaniu przerwy 

§ 7 

W sprawach formalnych udziela się głosu jedynie dwóm mówcom. Jednemu „za”, drugiemu 

„przeciw”, przy czym taki głos w dyskusji nie może trwać dłużej niż 3 minuty. 

§ 8 

W sprawach osobistych dla złożenia oświadczenia udziela się głosu przed zakończeniem 

dyskusji w danej sprawie i przed przegłosowaniem wniosków – oświadczenia te nie mogą trwać 

dłużej niż 3 minuty. 

§ 9 

Z chwilą przystąpienia do głosowania o po przyjęciu wniosku nie udziela się już głosu w danej 

sprawie. 

§ 10 

Wnioski nie zawarte w wystąpieniach powinny być składane do Przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków na piśmie z podpisem wnioskodawcy oraz z podaniem przynależności 

organizacyjnej. 

§ 11 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy delegatów w I terminie, a w II bez względu na liczbę obecnych. W razie 

równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

§ 12 

Do prowadzenia obrad zgodnie z niniejszym regulaminem powołany jest przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia i jemu wyłącznie służy prawo do: 

- udzielania i odbierania głosu 

- ustalenia kolejności poddawania pod głosowanie zgłoszonych wniosków i poprawek 

- zwracanie mówcy uwagi, w przypadku gdy mówi nie na temat lub w sposób nie licujący z 

powagą Zgromadzenia 

- przywołanie mówcy do porządku 

§ 13 

Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien zawierać datę, miejsce 

obrad, listę obecnych, porządek obrad, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, podjęte 

uchwały oraz sposób głosowania i jego wyniki. 

§ 14 

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są  Regulaminy: Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, 

Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej. 

 


