
 

REGULAMIN OBRAD 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 

MIEJSKIEGO  KLUBU PIŁKARSKIEGO „POGOŃ” SIEDLCE 
Siedlce, dnia 12 października 2021 roku 

 
godz. 17.00 - PIERWSZY TERMIN 

godz. 17.15 - DRUGI TERMIN 
 
 

ZASADY OGÓLNE 
 
1. Walne Zebranie  obraduje w oparciu o Statut Miejskiego Klubu Piłkarskiego 

„Pogoń” w Siedlcach oraz na podstawie przyjętego w głosowaniu jawnym 

porządku i regulaminu obrad. 

2. Walne Zebranie odbywa się zgodnie z Uchwałą Zarządu MKP „Pogoń” w Siedlcach 

nr 15/2021 z dnia 20 września 2021 roku. 

 
I. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU 
 
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu, 

b. z głosem doradczym - członkowie uczestnicy i zaproszeni goście. 

 
CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA 

 
1. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń”  

w Siedlcach. 

2. Do kierowania pracami Walnego Zebrania na wniosek Prezesa MKP „Pogoń” 

powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Sekretarza, którzy 

stanowią robocze Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz wybiera Protokolanta. 

3. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku 

i regulaminu obrad. 

4. Do ważności Walnego Zebrania w I terminie konieczny jest udział co najmniej 

połowy członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu, w II terminie - 

bez względu na ilość uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. 

5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.  

6. Głosowanie odbywa się: 

a. w sposób jawny (przez podniesienie mandatu) w sprawach: przyjęcia porządku 

regulaminu obrad, wyboru Prezydium, Przewodniczącego Komisji Zebrania, 

przyjmowania i uchwalania wniosków oraz uchwal. 

b. w sposób tajny za okazaniem mandatu przy wyborze władz.  

 
II. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA. 
 
1. Walne Zebranie na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym wybiera 

spośród uprawnionych do udziału członków następujące Komisje: 



 

a. MANDATOWĄ – w składzie 2 osób – która sprawdza listy obecności  i stwierdza 

prawomocność obrad, 

b. UCHWAŁ i WNIOSKÓW – w składzie 2 osób, której celem jest zebranie 

wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków i zaproszonych gości oraz 

przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu uchwały, 

c. WYBORCZA - w składzie 2 osób – która przedstawia kandydatów na członków 

Zarządu. Projekt listy kandydatów do władz Klubu przedstawia Przewodniczący 

Komisji Wyborczej w porządku alfabetycznym. Do listy kandydatów 

przedstawionych przez Komisję Wyborczą zostają dopisane dalsze kandydatury 

z sali za zgoda kandydata 

d. SKRUTACYJNA – w składzie 3 osób – której zadaniem jest przeprowadzenie 

wyborów, obliczanie ilości głosów i ogłoszenie wyniku wyborów. Osoby 

kandydujące do władz nie mogą wchodzić w skład komisji Skrutacyjnej. 

2. Członkowie Komisji Walnego Zebrania wybierają ze swoich składów osobowych 

Przewodniczącego. Sprawozdanie z prac Komisji składa Walnemu Zebraniu jej 

Przewodniczący lub członek przez niego upoważniony. 

 
III. ZGŁASZANIE WNIOSKÓW ORAZ UDZIAŁ W DYSKUSJI 

 
1. Każdy uczestnik obrad ma prawo zabierania głosu w dyskusji. 

2. Do zgłaszania wniosków uprawnieni są wszyscy uczestnicy Zebrania,                    

a ich formułowanie może być ustne lub pisemne. 

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień 

może być ograniczony. 

4. Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania 

poszczególnych wystąpień oraz do udzielania głosu w sprawach formalnych poza 

kolejnością. 

 
IV. INNE USTALENIA 

 
1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad 

rozstrzyga Walne Zebranie zgodnie ze Statutem Miejskiego Klubu Piłkarskiego 

„Pogoń” w Siedlcach. 

2. Przebieg zgromadzenia jest protokołowany. 

3. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant Walnego Zebrania. 


