
REGULAMIN 
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce 
w dniu 2 kwietnia 2019 roku 

 
§ 1 

Zgodnie z § 19, ust. 2, lit a, Statutu Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce Nadzwyczajne 
Walne Zebranie MKP „Pogoń” Siedlce zostało zwołane przez Zarząd MKP „Pogoń” Siedlce w dniu            
26 lutego 2018 roku (Uchwała Zarządu nr 2/2019 z dnia 26 lutego br.) 

 
§ 2 

1. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu 
b. z głosem doradczym – członkowie uczestnicy i zaproszeni goście 

2. Członkowie stwierdzają swoja obecność na Nadzwyczajnym Walnym podpisami na listach 
obecności, a następnie otrzymują mandaty uprawniające do głosowania. 

 
§ 3 

1. Nadzwyczajne Walne jest prawomocny przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych 
do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na ilość osób 
uprawnionych do głosowania podanym w zawiadomieniu. 

2. Walne otwiera Prezes Zarządu, który: 
a. wita uczestników Zebrania 
b. podaje do zatwierdzenia regulamin i porządek obrad Zebrania 
c. zatwierdza wybór Prezydium Zebrania w składzie 3 osób w tym Przewodniczącego obrad. 

3. Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zebrania: 
a. kieruje przebiegiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
b. czuwa nad przestrzeganiem regulamin i porządku obrad 
c. podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków 

4. Przewodniczący Zebrania: 
a. zatwierdza regulamin i porządek obrad 
b. prowadzi obrady 
c. przyjmuje zgłoszenia do dyskusji i udziela głosu 
d. udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i złożenia wyjaśnień 
e. zarządza głosowanie i ogłasza wyniki 

5. Głosowanie odbywa się: 
a. w sposób jawny (przez podniesienie mandatu) w sprawach: przyjęcia porządku regulaminu 

obrad, wyboru Prezydium, Przewodniczącego Komisji Zjazdowych, przyjmowania i uchwalania 
wniosków oraz uchwal. 

b. w sposób jawny (przez podniesienie mandatu) przy podjęciu uchwał i wniosków.  
6. Do ważności uchwał wymagana jest zwyczajna większość głosów. 
 

§ 4 
1. Dla sprawnego przeprowadzenia Zebrania powołane zostają, Komisje: 

a) Komisja mandatowa w składzie 2 – ch osób:  
 zadaniem komisji jest stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na 

podstawie listy obecności i wydanych mandatów. 



b) Komisji uchwał i wniosków w składzie 2-ch osób 
 zadaniem komisji jest opracowanie tekstu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na 

podstawie wniosków i postulatów zgłaszanych podczas dyskusji, Własnych propozycji, a 
także zgłoszonych na piśmie przez członków i gości. 

2. W skład komisji zjazdowych wchodzą osoby będące członkami z wyjątkiem komisji uchwał i 
wniosków, której członkami mogą być również zaproszeni goście. Komisje pracują kolegialnie pod 
przewodnictwem wybranych spośród swego grona Przewodniczących.  

 
§ 5 

1. Prawo do zgłaszania wniosków przysługuje osobom posiadającym mandaty, przedstawicielom 
władz, zaproszonym gościom. 

§ 6 
1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Nadzwyczajne Walne Zebranie zamyka Przewodniczący. 
2. Niniejszy regulamin ważny jest po zatwierdzeniu przez Nadzwyczajne Walne Zebranie i 

obowiązuje na czas Zebrania. 
3. Z obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący. 
 
 
 

 


