Łódź, dnia 28.04.2017 r.

Regulamin Obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Łódzkiego Związku Piłki Siatkowej
w dniu 29 maja 2017 r.
(projekt)
§1
Walne
Zebranie
Sprawozdawcze
ŁZPS
przeprowadzone
jest
w
oparciu
o niniejszy regulamin zatwierdzony w głosowaniu jawnym przez delegatów i dotyczy
przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2016 rok
§2
W walnym Zebraniu Sprawozdawczym ŁZPS uczestniczą:
a. Delegaci klubów – z głosem stanowiącym
b. Zaproszeni goście – z głosem doradczym
c. Członkowie ŁZPS nie będący delegatami z głosem doradczym
§3
Dla ważności obrad wymagane jest obecność na Walnym Zebraniu:
 w I terminie – co najmniej 50% delegatów z głosem stanowiącym
 w II terminie – bez względu na ilość delegatów z głosem stanowiącym
§4
Obrady walnego Zebrania Sprawozdawczego otwiera Prezes ŁZPS,
a prowadzi
zaproponowany przez Prezesa członek Zarządu zatwierdzony przez Walne Zebranie
§5
Walne Zebranie Sprawozdawcze dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym następujące
komisje:
1. Mandatowej – w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest wydanie mandatów oraz
stwierdzenia prawomocności tegoż zebrania
2. Uchwał i Wniosków – w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest opracowanie i
przedłożenie Walnemu Zebraniu uchwał, wniosków oraz innych postulatów
3. Kandydatury do poszczególnych komisji przedstawia przewodniczący obrad
lub
mogą być one zgłaszane przez delegatów. Komisje wybierają ze swojego grona
przewodniczącego, który składa sprawozdanie z jej prac.
§6
Przewodniczący obrad:
1. prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem i regulaminem, czuwając nad
ich sprawnym przebiegiem.
2. przedstawia kandydatów do poszczególnych komisji.
3. udziela głosu uczestnikom Walnego Zebrania.
4. zamyka głosowanie i ogłasza wyniki.

5. podpisuje wraz z protokolantem wszystkie uchwały Walnego Zebrania oraz
protokół.
§7
Uczestnikom Walnego Zebrania przysługuje prawo zabrania głosu po uprzednim zgłoszeniu
do przewodniczącego obrad i uzyskaniu od niego zgody. Przewodniczący może określić
maksymalny czas trwania wystąpienia, ponadto może ustalić, że dana osoba może zabrać głos
tylko 1 raz w czasie dyskusji.
Przewodniczący jest również władny odebrać prawo głosu (również przerwać wstąpienie)
jeżeli przekracza ono ustalony czas lub jego sposób przedstawienia albo treści nie licują z
powagą obrad.
§8
Prawo zabierania głosu oraz zgłaszanie wniosków przysługuje uczestnikom Walnego
Zebrania wymienionym w § 2.
§9
Zatwierdzenie porządku obrad, przyjęcie regulaminu obrad, wszystkie zgłaszane wnioski oraz
uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 10
Przebieg Walnego Zebrania Sprawozdawczego ŁZPS jest protokołowany. Protokół musi być
podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta.
§ 11
Niniejszy regulamin obowiązuje po jego przyjęciu przez Walne Zebranie Sprawozdawcze,
któremu przysługuje prawo do jego interpretacji.
§ 12
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują regulacje zawarte w Statucie
ŁZPS.
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