
 

                                        REGULAMIN 
 
Obrad Walnego Zebrania Członków Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi 

Rasowych i Drobiu Ozdobnego w dniu 23 czerwiec 2012 roku w Poznaniu 

 

                                                                  § 1 

 

Prawo udziału w Walnym Zebraniu Związku mają wszyscy członkowie z prawem, 

Głosu w Walnym Zebraniu Związku,mogą wybierać i być wybieranym do Władz Związku 

 

                                                                   § 2 

 

Podstawą do obliczenia obecności członków, jest lista obecności sporządzona przez Władze 

Związku 

 

                                                                    § 3  

 

Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego są prawomocne, jeżeli weźmie 

w nich udział: w pierwszym terminie nie mniej niż 50% członków 

                        w drugim terminie (po upływie 1/2 godziny) bez względu na ilość członków 

 

                                                                     § 4 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze otwiera Prezes Związku, a w razie nieobecności 

Vice Prezes ds.Organizacyjnych. 

 

                                                                     § 5 

 

Po otwarciu obecni zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego, Vice Przewodniczącego 

I Sekretarza zebrania oraz uchwalają (zatwierdzają) regulamin obrad 

 

                                                                     § 6 

 

Do zadań Przewodniczącego Zebrania należy:  

1 Stwierdzenie prawidłowości i ważności Walnego Zebrania 

2 Ogólne kierowanie obradami zebrania. 

3 Udzielanie głosu uczestnikom zebrania. 

4 Czuwanie nad sprawnym i zgodnym z regulaminem przebiegiem obrad. 

5 Wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad. 

6 Dopilnowanie wyczerpania porządku obrad. 

 

 

 

 



 

                                                                  § 7 

Walne zebranie członków może podejmować tylko uchwały w sprawach objętych porządkiem 

obrad (przygotowanym przez Zarząd Związku) i zatwierdzonym lub zmienionym w 

początkowej części Zebrania. 

 

                                                                  §8 

 

Członkowie mogą podejmować w dyskusji tylko sprawy związane z działalnością  

Poznańskiego Związku, czas przemówień w dyskusji ustala się na 3 minuty, nad  

czym czuwa Przewodniczący zebrania.(Przewodniczący ma prawo odbierania głosu             

w uzasadnionych sytuacjach). 

 

                                                                  § 9 

 

Uchwały zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

 

                                                                  § 10 

 

Walne Zebranie Członków w jawnym głosowaniu wybiera Komisje Skrutacyjną 

w składzie 3 osób inne Komisje połączone lub niepołączone, w zależności od potrzeb 

Walnego Zebrania Związku 

 

                                                                 § 11 

 

Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy członkowie. 

 

                                                                  § 12 

 

Komisja Skrutacyjna ustala ilość obecnych członków (kwalifikowana większość) 

i stwierdza prawomocność obrad Walnego Zebrania Związku.  

 

                                                                  § 13 

 

Komisja Skrutacyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wnioski oraz w razie 

potrzeby stwierdza prawomocność głosowania.  

 

                                                           

 

                                                                  § 14 

 

Z przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół,który podpisują 

Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Członków. 

 



 

 

 

                                                                   § 15 

 

Niniejszy regulamin uzyskuje moc prawną z chwilą uchwalenia go za zwykłą większością 

głosów obecnych członków na Walnym Zebraniu Związku. 

 

                                                                    § 16  

Do niniejszego Regulaminu dołączono 4 załączniki: 

a. Regulamin Komisji Mandatowej, 

b. Regulamin Komisji Wyborczej, 

c. Regulamin Komisji Skrutacyjnej, 

d. Regulamin Komisji Uchwał i wniosków, 

 

W/w Komisje można łączyć.( w 3 Komisje,w 2 Komisje,w 1Komisje) wykonującą wszystkie 

obowiązki poszczególnych Komisji. 

O łączeniu Komisji decyduje Walne Zebranie. 

 

                                                                         

 

                                                                         § 17 

 

Wszelkie zmiany w regulaminie można dokonywać podczas posiedzenia Walnego Zebrania 

Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. 

 

 

 

 

 

Regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Poznańskiego Związku Hodowców Gołębi 

Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Poznaniu dnia.23 czerwiec 2012 r. 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania: …………………………… 

 

V/Przewodniczący Walnego Zebrania: ………………………….. 

 

Sekretarz Walnego Zebrania: …………………………………….  

 


