Koło Łowieckie „Nemrod” w Małyszynie Dolnym
27-220 Mirzec Małyszyn Dolny 29A
NIP 664 10 89 250 REGON 290689123
kolo-nemrod.pl; mail: biuro@kolo-nemrod.pl

Uchwała nr 2/2017/2018
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Nemrod„
z dnia 10 czerwca 2017r.

w sprawie:
przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Nemrod” na posiedzeniu w dniu 10.06.2017 r.
działając na podstawie przepisu § 53 pkt 16 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego uchwala
regulamin obrad WZ bez odczytania w identycznej treści jak opublikowano na stronie
internetowej Koła:
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „ Nemrod„
§1
Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Nemrod” tworzą jego członkowie.
§2
Członek Koła może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
§3
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele organów Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz zaproszeni za
zgodą Zarządu goście.
§4
Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa § 53 statutu PZŁ.
§5
Walne Zgromadzenia zwoływane są z własnej inicjatywy przez Zarząd lub w trybie
§ 56 Statutu PZŁ.
§6
Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały jedynie gdy zostało zwołane
zgodnie z postanowieniami statutu Koła i oraz w sprawach objętych porządkiem
obrad ustalonym w myśl § 57 i 59 Statutu PZŁ.
§7
1. Walne Zgromadzenie Koła otwiera prezes Zarządu lub, w przypadku jego
nieobecności, inny członek Zarządu przez Zarząd upoważniony.
2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad otwierający Walne Zgromadzenie zarządza
wybór przewodniczącego obrad i sekretarza.
§8
1. Po odczytaniu porządku obrad Walne Zgromadzenie zatwierdza protokół z
poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
2. Dopuszczalne jest złożenie wniosku i zatwierdzenie protokołu bez jego
odczytania.
§9
1. O dopuszczeniu do głosu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia decyduje jego
przewodniczący, z uwzględnieniem następujących zasad:
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1) respektowania porządku obrad;
2) kolejności zgłoszenia.
2. poza kolejnością przewodniczący obrad może udzielić głosu:
1) prezesowi Zarządu lub przewodniczącemu komisji rewizyjnej, jeżeli
przewodniczący uzna za celowe udzielenie im głosu dla złożenia wyjaśnień
w związku z tocząca się dyskusją, referentom spraw;
2) każdemu z członków Koła w sprawie formalnej.
Zasada określona w ust. 1 nie dotyczy zaproszonych gości, a także
przedstawicieli władz i organów Zrzeszenia PZŁ.
§ 10
1. Wnioski formalne muszą dotyczyć spraw znajdujących się w porządku obrad.
Wniosek może być zgłoszony i rozpatrzony jako formalny tylko wówczas, gdy
dotyczy:
1) zamknięcia listy mówców;
2) przerwania dyskusji;
3) odroczenia dyskusji;
4) sposobu dyskusji i głosowania;
5) głosowania bez dyskusji;
6) przerwania obrad;
7) ograniczenia limitu czasu przemówień;
8) sprawdzenia listy obecności.
2. W razie zgłoszenia wniosku formalnego przewodniczący obrad udziela głosu
dla jego uzasadnienia wnioskodawcy, a następnie jednemu mówcy, który
pierwszy zgłosił się dla uzasadnienia przeciwnego wniosku. Po tych dwóch
przemówieniach przewodniczący obrad zarządza głosowanie.
1) W razie przyjęcia wniosku o zamknięcie listy mówców mają głos jeszcze tylko
mówcy poprzednio zapisani do głosu oraz uprawnieni do zabierania głosu
poza kolejnością;
2) W razie przyjęcia wniosku o przerwanie dyskusji prawo głosu przysługuje
jedynie osobom uprawnionym do zabierania głosu poza kolejnością.
§ 11
1. Przewodniczący obrad nie może odebrać głosu członkom Koła
uczestniczącym w dyskusji, chyba że:
1) dyskutant przekroczył limit czasu, o ile Walne Zgromadzenie wcześniej taki
limit ustaliło,
2) wypowiedź znacząco odbiega od omawianego punktu porządku obrad,
3) wypowiedź uwłacza powadze obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uczestnicy obrad uprawnieni do głosowania zgłaszają wnioski w sprawach
znajdujących się w porządku obrad ustnie lub pisemnie
3. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie
zgłoszone wnioski, o ile nie są one sprzeczne z obowiązującym prawem.
4. O kolejności głosowania nad zgłoszonymi wnioskami decyduje przewodniczący
obrad zgodnie z zasadą, iż najpierw głosowaniu podlegają wnioski idące najdalej.
§ 12
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków Koła.
Przewodniczący obrad zobowiązany jest każdorazowo przed głosowaniem
sprawdzić quorum.
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Członek Koła zamierzający nie uczestniczyć w dalszej części obrad WZ zobligowany jest
zgłosić ten fakt przewodniczącemu WZ
§ 13
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
14
1. Głosowanie jawne odbywa się stosownie do zarządzenia przewodniczącego obrad
poprzez podniesienie rąk najpierw głosujących za wnioskiem, następnie głosujących
przeciwko wnioskowi i na koniec wstrzymujących się od głosowania.
2. W razie przyjęcia przez walne Zgromadzenie odpowiedniego wniosku formalnego,
przewodniczący obrad zarządza głosowanie imienne, które polega na tym, że
wywołany z listy obecności głosujący uczestnik składa oświadczenie za lub przeciw
wnioskowi lub też, że wstrzymuje się od głosowania.
§ 15
1. W przypadku głosowania tajnego podczas wyborów na pojedyncze stanowisko odbywa się
ono poprzez postawienie krzyżyka w kratce przy nazwisku kandydata za którym oddaje się
głos; więcej zakreślonych kratek lub brak zakreśleń czyni głos nieważnym.
2.Podczas wyborów na kilka stanowisk jednocześnie, za głos ważny uważa się głos, w którym
na karcie do głosowania, zaznaczono liczbę kandydatów nie większą niż ilość stanowisk do
obsadzenia.
3. W przypadku gdy pierwsza tura głosowania nie spowoduje obsadzenia wszystkich
stanowisk w organie koła /delegatów na okręgowy zjazd delegatów zarządza się
drugą i ewentualnie kolejne tury głosowania.
4. Do drugiej i ewentualnie kolejnych tur głosowania przechodzą kandydaci którzy
otrzymali kolejno największą liczbę głosów (a nie uzyskali mandatu).
§ 16
1. W przypadku głosowania tajnego Walne Zgromadzenie wybiera spośród
członków 3 osobową komisję skrutacyjną.
2. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby, które pozostają w
bezpośrednim związku ze sprawami podlegającymi głosowaniu.
§ 17
1. W trakcie wyborów do organów koła oraz delegatów na okręgowe zjazdy
delegatów obowiązują następujące zasady.
1) wybory delegatów odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów;
2) bierne prawo wyborcze przysługuje członkom dla których koło jest kołem
macierzystym , czynne prawo wyborcze wszystkim członkom koła;
3) zgłaszanie kandydatów w trakcie wyborów do organów koła lub na delegatów na
Okręgowy Zjazd Delegatów następuje ustnie.
4) wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
2. Wybory przeprowadza, wybrana w tym celu przez walne zgromadzenie, komisja
skrutacyjna, do zadań której należy
1) sporządzenie listy kandydatów do organów koła lub delegatów na Okręgowy
Zjazd Delegatów;
2) odebranie od kandydatów zgody na kandydowanie ( zgoda może być
udzielona także na piśmie );
3) sporządzenie kart do głosowania;
4) przeprowadzenie wyborów;
5) obliczenie wyników głosowania;
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6) sporządzenie ze swych czynności protokołu, w którym podaje
a) ogólną liczbę członków koła,
b) liczbę obecnych członków podczas obrad,
c) liczbę wydanych kart do głosowania,
d) liczbę głosów ważnych,
e) liczbę głosów nieważnych,
f) liczbę głosów oddanych za danym kandydatem,
g) liczbę głosów oddanych przeciwko danemu kandydatowi;
7) odczytanie protokołu wyborów walnemu zgromadzeniu oraz, w przypadku wyboru
delegatów na OZD, przekazanie jego poświadczonej za zgodności kopii zarządowi
okręgowemu.
§ 18
Z posiedzenia Walnego Zgromadzenia sporządzany jest protokół, który winien
zwięźle przedstawić przebieg obrad, a w szczególności zawierać dokładną treść
zgłoszonych wniosków, powzięte uchwały oraz oświadczenia zgłaszane do
protokołu.
Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy
statutu PZŁ.
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Przewodniczący WZ

Sekretarz

Stanisław Kowalówka

Robert Jezierski
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