REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
AUTOMOBILKLUBU PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU /projekt/

§1

Termin Walnego Zebrania Automobilklubu Podlaskiego ustala się na
30 marca 2019 r. o godz. 10. 30.
W przypadku frekwencji poniżej 50% członków II termin usta la się na
30 marca 2019 r. o godz. 11.00.
Miejsce Walnego Zebrania – Dom Kultury SM „Zachęta”
w Białymstoku, ul. Piastowska 11A.
Obrady Walnego Zebrania w II terminie są prawomocne bez względu na
ilość obecnych członków.
§2
Na Walnym Zebraniu głos sta nowiący oraz czynne i bierne prawo
wyborcze
mają
członkowie
honorowi
oraz
członkowie
zwyczajni
Automobilklubu Podlaskiego w wieku powyżej 16 lat.
Obecność członków i innych uczestników stwierdza się na podstawie
listy obecności.
§3
Pracami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący obrad wybran y
w głosowaniu jawnym.
§4
Dla usprawnienia toku obrad Walne Zebranie wybiera:
- Komisję Mandatowo-Wyborczą – 5 osób;
- Komisję Uchwał i Wniosków

– 3 osoby.

Członkami Komisji mogą być tylko uczestniczący w Walnym Zebr aniu
członkowie Automobilklubu Podlaskiego posiadający prawo głosu. Członkami
Komisji Mandatowo-Wyborczej nie mogą być osoby kandydujące do władz
Automobilklubu i w skład delegatów na Okręgowy Zjazd PZM. Komisje
wybierają ze swego grona przewodniczących.
§5
Zadaniem Komisji Mandatowo -Wyborczej jest:
- sprawdzenie ilości oraz prawidłowości wydania
i stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania;

mandatów

- sprawdzanie, czy w głosowaniu biorą udział uprawnieni członkowie
Automobilklubu Podlaskiego oraz liczenie głosów oddanych w głosowaniu
nad zgłoszonymi wnioskami;
przygotowanie
alfabetycznych
list
kandydatów
do
Automobilklubu Podlaskiego i na d elegatów na Okręgowy Zjazd PZM;

władz

- przygotowanie urny oraz kart do głosowania, zapoznanie z zasadami
głosowania, przeprowadzenie czynności wyborczych, sporządzenie protokołu
i ogłoszenie wyników.
§6
Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest:
- notowanie wniosków wynikających z dokumentów Walnego Zebrania
oraz zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania;
- przyjmowanie wniosków zgłoszonych na piśmie przez członków
Automobilklubu Podlaskiego;
- przygotowanie projektu Uchwały zawierającej zebrane wnioski
i przedstawienie Walnemu Zebraniu do akceptacji.
§7
Zgłoszenie do dyskusji przyjmuje Przewodniczący Walnego Zebrania.
Głos jest udzielany przez Przewodniczącego wg kolejności zgłoszeń.
Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu:
- członkom honorowym;
- gościom zaproszonym;
- w sprawach formalnych;
- dla udzielenia wyjaśnień i sprostowań;
- członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 5 min, a w sprawach
formalnych 3 min. Ograniczenie powyższe nie dotyczy gości Walnego
Zebrania.
§8
Przewodniczącemu Walnego Zebrania przysługuje prawo do:
- ustalania
wniosków;

kolejności

poddawa nia

pod

głosowanie

zgłoszonych

- odbieranie głosu mówcy, gdy przemawia w sposób nie licujący
z powagą zebrania;
- nieudzielanie głosu dyskutantowi, który już raz wypowiadał się w danej
sprawie;

- nieudzielanie głosu w danej sprawie po przystąpieniu do głosowania
nad wnioskami.
§9
Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze wybiera zgodnie ze Statutem
następujące ilości członków władz i delegatów:
- Zarząd

– 9 osób;

- Komisja Rewizyjna

– 5 osób;

- delegaci na Okręgowy Zjazd PZM – 14 osób.
Prawo zgłaszania kandydatów do władz Klubu i na delegatów
przysługuje członkom Automobilklubu Podlaskiego posiadającym mandat.
§ 10
Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Podlaskiego
i delegatów na Okręgowy Zjazd PZM odbywają się w drodze tajnego
głosowania na kandydatów umieszczonych na listach wyborczych
w kolejności alfabetycznej .
§ 11
W przypadku zgłoszenia na listy wyborcze członka nie uczestniczącego
w zebraniu wymagana jest jego pisemna zgoda na kandydowanie.
§ 12
Ilość zgłoszonych kandydatów do w ładz i na delegatów musi być
co najmniej równa jak ustalony liczb owy skład do wybrania. Decyzja
o zamknięciu list zgłoszeń musi być podjęta przez Walne Zebranie w drodze
głosowania.
§ 13
Głosujący wybiera spośród nazwisk kandydatów znajdujących się na
listach, skreślających tych, na których nie oddaje swojego głosu.
Głosujący musi skreślić minimum tyle nazwisk kandydatów, ilu przyjęto
ponad ustalony do wyboru przez Walne Zebranie skład liczbowy przyszły ch
władz i delegatów.
§ 14
Za wybranych do władz i delegatów uważa się te osoby, które
w głosowaniu tajnym otrzymały kolejno największą ilość głosów ważnych.
Jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość ważnych
głosów, a powoduje to przekroc zenie ustalonej liczby członków władz lub

delegatów, zarządza się głosowanie dodatkowe, umieszczając na listach do
głosowania w porządku alfabetycznym kandydatów, którzy powodują
przekroczenie otrzymując równą ilość głosów.
§ 15
Głos uznaje się za nieważn y, jeśli na karcie do głosowania:
- ilość nie skreślonych nazwisk jest większa niż zatwierdzony do
wyboru skład liczbowy przyszłych władz lub delegatów;
- brak jest pieczęci Automobilklubu Podlaskiego;
- zostały dopisane inne nazwiska niż zgłoszone do Komi sji MandatowoWyborczej, karta została przerwana lub przekreślona.
.
§ 16
Przewodniczący Walnego Zebrania zwołuje i przewodniczy pierwszemu
posiedzeniu
wybranego
Zarządu
do
moment u
wyboru
Prezesa,
a przewodniczący Komisji Mandatowo -Wyborczej przewodniczy pierwszemu
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej do momentu wyboru Przewodniczącego.
§ 17
Regulamin niniejszy po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie obowiązuje
wszystkich uczestników.
Sprawy nieprzewidzia ne w niniejszym Regulaminie i Statucie rozstrzyga
Przewodniczący Walnego Zebrania.

Białystok, 30 marca 2019 roku.

