REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
KS Pieniny Szczawnica , Szczawnica 16 luty 2014r. /niedziela/
§1.
1. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu mają członkowie KS Pieniny zgodnie z §14 Statutu KS Pieniny.
§2.
1. Zgromadzenie otwiera prezes KS Pieniny
§3.
1. Prezes KS Pieniny zarządza wybór przewodniczącego Zgromadzenia
§4.
1. Obradami Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków przewodniczącego należy:
- sprawne i zgodne z przyjętym porządkiem obrad, oraz obowiązującymi przepisami
kierowanie obradami
- udzielanie i odbieranie głosu
- poddawanie pod głosowanie zgłaszanych wniosków
- wydawanie stosownych poleceń porządkowych
- zwołanie pierwszego zebrania konstytuującego nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- interpretacja niniejszego regulaminu
§5.
1. Zgłoszenia do dyskusji następują w formie pisemnej lub ustnej.
2. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
3. Poza kolejnością udzielany jest głos w sprawach formalnych do których należą:
- ograniczenie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji
- sposób prowadzenia obrad lub głosowania
- zastrzeżenia do formalnego załatwienia spraw będących przedmiotem obrad
- ładu i porządku na sali obrad
Przewodniczący poza kolejnością udziela głosu:
- zaproszonym gościom
- członkom ustępujących władz
- głos w dyskusji nie powinien przekraczać 3 minut ( nie dotyczy to zaproszonych gości
i członków ustępującego Zarządu)
§6.
1. Podczas dyskusji w sprawie określonej porządkiem obrad, ten sam uczestnik zebrania może występować
tylko raz. Przy rozpatrywaniu kwestii w sprawach formalnych, Przewodniczący może udzielić głosu tylko
jednej osobie „za” i jednej „przeciw”.
§7.
1. Wnioski i projekty uchwał Przewodniczący poddaje pod głosowanie które odbywa się w sposób jawny.
2. Wniosek lub uchwała zostają przyjęte jeżeli uzyskają zwykłą większość głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§8.
1. Dla sprawnego przeprowadzenia obrad Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjno
– Wnioskową w liczbie trzech osób.
§9.
1. Formę głosowania nad wyborem Zarządu i Komisji Rewizyjnej określą delegaci.
2. Każdy z kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
§10.
1. Komisja skrutacyjna oblicza głosy i na tej podstawie ogłasza wyniki wyborów, sporządzając protokół.
§11.
1. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad.
§12.
1. Protokół wraz z innymi dokumentami Walnego Zgromadzenia przechowywany jest w aktach KS Pieniny.
§13.
1. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia
udziela głosu nowo wybranemu Prezesowi KS Pieniny.
Niniejszy regulamin zatwierdzili delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze
KS Pieniny w dniu 16.02.2014r.

