
Regulamin obrad Walnego Zebrania Delegatów  
Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki 

w Stargardzie w dniu 29.08.2016 r. 
 

 
 
      § 1 
 

Walne Zebranie zostało zwołane uchwałą Zarządu z dnia 10.06.2016 r.  
 w dniu 29.08.2016 r. - w I terminie o godz. 16,00 

- w II terminie – w przypadku braku kworum o godz. 16,15 
       bez względu na ilość obecnych delegatów 
 
      § 2 
 
W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym wybrani delegaci na podstawie 
statutu ZZLA. Uczestnikami Walnego Zebrania z głosem doradczym są goście zaproszeni 
przez Zarząd oraz członkowie władz ustępującego Zarządu nie będący delegatami. 
 
      § 3 
 
Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany w głosowaniu jawnym. 
 
      § 4 
 
Zjazd dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym : 
 
  - sekretarza – protokolanta 
  - Komisji Mandatowej  - w ilości 3 osób 
  - Komisji Wyborczej   - w ilości 3 osób 
  - Komisji Uchwał i Wniosków - w ilości 3 osób 
  - Komisji Skrutacyjnej  - w ilości 3 osób 
 
      § 5 
 
1. Zgłoszenie do dyskusji przyjmuje Przewodniczący Walnego Zebrania. 
 
2. Czas wystąpienie w dyskusji nie może przekroczyć 10 minut /nie dotyczy zaproszonych 
    gości. 
 
3. Głos przekazany na piśmie jest równorzędny z wygłoszonym. 
 
4. W sprawach formalnych głos udzielany jest poza kolejnością. Jeżeli zgłoszonych jest 
    więcej wniosków formalnych rozpatruje się wniosek najdalej idący o czym decyduje 
    Przewodniczący Walnego Zebrania. 
 
      § 6 
 
Wniosek oraz uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania. Uchwała dotycząca  zmiany 
statutu wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów. 
 



      § 7 
 
Przewodniczący poszczególnych komisji powołanych na Walnym Zebraniu przygotowują i 
przekazują przewodniczącemu Walnego Zebrania protokoły Komisji. 
 
      § 8 
 
Przerwy w obradach zjazdu zarządza przewodniczący Walnego Zebrania 
 
      § 9 
 
 Zasady wyboru władz. 
 
1. Walne Zebranie wybiera Zarząd w ilości 9 osób oraz Komisję Rewizyjną w ilości 
    3 osób /.  
 
2. Kandydatów do władz zgłasza Komisja Wyborcza w ilości do Zarządu 8 osób, do 
    Komisji Rewizyjnej 2 osoby. Dodatkowo delegaci zgłaszają kandydatury – do Zarządu 
    1 lub więcej osób oraz do Komisji Rewizyjnej 1 lub więcej osób. 
 
3. Każdy kandydat ma obowiązek wyrazić osobiście zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się 
    możliwość zgłaszania i wyboru osoby, która z ważnych powodów nie uczestniczy w Zjeździe 
    pod warunkiem złożenia zgody na piśmie. 
 
4. Osobnym głosowaniem zarządza się zamkniecie listy kandydatów. 
 
5. Jeżeli w głosowaniu nie wybrano ustalonej przez Zebranie liczby członków władz zarządza się 
    głosowanie dodatkowe. Głosowanie dodatkowe przeprowadza się również jeżeli 2 lub więcej 
    kandydatów otrzymało równa ilość głosów i nastąpi przekroczenie ilości osób wybieranych. 
 
6. Po zamknięciu list kandydatów zarządza się osobnym głosowaniem sposób wyborów – jawny 
    lub tajny. 
 
7. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna po przygotowaniu list kandydatów w porządku 
    alfabetycznym : 
 
    a/ jeżeli ustalono głosowanie jawne – głosowanie na każdego kandydata 
 
    b/ jeżeli ustalono głosowanie tajne – głosowanie na kartach wyborczych, przy czym głos jest 
       nieważny jeżeli: 
 

 
• karta została całkowicie przekreślona 
• karta została zniszczona 
• pozostawiono nie skreśloną ilość osób większą niż ustalona została ilość osób 

wybieranych 
 

    c/ wybranymi do władz są osoby, które uzyskały kolejno zwykłą większość głosów ważnych 
 
    d/ wybory władz potwierdzone są protokołem Komisji Skrutacyjnej, który odczytuje 
        Przewodniczący Komisji. 
 



8. Nowo wybrane władze na swoim pierwszym posiedzeniu, w czasie przerwy w obradach Zjazdu 
    wybierają: 
 
    a/ - Zarząd: 2 wiceprezesów i sekretarza 
 
    b/ - Komisji Rewizyjnej : przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego 
 
9. Wybory potwierdzone są protokołami z posiedzeń władz, które odczytuje Przewodniczący 
    Zjazdu. 
 
      § 10 
 
O sprawach nie objętych regulaminem Walnego Zebrania decyduje Przewodniczący. 
 
 
           Walne Zebranie Delegatów 
     Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki 
               Stargard 29.08.2016 r. 


