REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW MIEJSKIEGO
TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO LUBLINIANKA W LUBLINIE
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej „Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą
Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa, który zawiadamia
członków o terminie, miejscu i porządku obrad w sposób i w terminie przewidziany w §17
pkt 1.
3. Do zawiadomienia o walnym zebraniu członków Zarząd Towarzystwa załącza porządek
obrad.
§ 2.
1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu Towarzystwa, a następnie zebrani dokonują
wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w
głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący zebrania przeprowadza wybór sekretarza zebrania w sposób
określony w ust. 1.
§3
1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza.
§4
1. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone.
3. Każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku
zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
§5
Członkami zwyczajnymi są osoby spełniające warunki określone w § 11 statutu MTP.
§6
Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz
zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i
sekretarza zebrania, opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał oraz
załączoną listę obecności członków Towarzystwa.
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Rozdział II
Sprawy wyborcze
§7
Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów
zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
§8
Kandydatów do władz Towarzystwa mają prawo zgłaszać wszystkie osoby wskazane w § 5
Regulaminu. Wymagana jest zgoda danego członka Towarzystwa na kandydowanie.
Rozdział III
Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający
§9
1. Walne Zebranie w przypadkach szczególnie uzasadnionych lub na wniosek Komisji
Rewizyjnej dotyczący nieudzielenia absolutorium członkom Zarządu, działając na
podstawie §23 pkt 1j statutu MTP Lublinianka może odwołać członków Zarządu. Podstawą
głosowania jest wniosek złożony przez przynajmniej jednego członka Walnego Zebrania.
2. W wyborach uzupełniających na kartach do głosowania pozostawia się – nie skreślając –
nazwiska określonej każdorazowo liczby kandydatów, nie większej jednak niż liczba
wakatów w Zarządzie.
Rozdział IV
Głosowanie
§ 10
1. Ustanawia się następujący sposób głosowania na:
a) członków zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się – nie skreślając – określoną
każdorazowo liczbę nazwisk, nie więcej jednak niż 7 nazwisk kandydatów do zarządu,
czyli tyle ile przewiduje statut.
b) członków komisji rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się od 3 do 5 nazwisk
nie skreślonych.
2. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także
jeżeli na karcie wyborczej pozostanie inna ilość nazwisk nie skreślonych, niż określono w
ust. 1.
3. Na żądanie przynajmniej jednego z członków Towarzystwa obecnych na Walnym Zebraniu
przewodniczący zarządza głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
Rozdział V
Podejmowanie uchwał
§ 11
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
wcześniejszym stwierdzeniu prawomocności obrad.
2. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności
przynajmniej połowy jego członków uprawnionych do głosowania oraz w drugim terminie,
bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
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4. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem na który składają się: cyfra arabska
oznaczająca numer kolejny uchwały, łamany przez skrót WZC łamany przez rok
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 12
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga się
w drodze głosowania zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami
obradowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 1/3 członków
Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
§ 13
Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 25.04.2015 i wchodzi w życie z chwilą
jego uchwalenia.

3

