
REGULAMIN 

obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków 

Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce 

w dniu 4 października 2022 roku 

 

§ 1 

Zgodnie z § 19 Statutu Miejskiego Klubu Piłkarskiego „Pogoń” Siedlce Walne Zebranie Sprawozdawczo 

- Wyborcze MKP „Pogoń” Siedlce zostało zwołane przez Zarząd MKP „Pogoń” Siedlce w dniu              

4 października 2022 roku (Uchwała Zarządu nr 7/2022 z dnia 7 września 2022 r.) 

 

§ 2 

1. W 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 Walnym podpisami na listach obecności, a następnie 

otrzymują mandaty uprawniające do głosowania. 

 

§ 3 

1. Walne Zebranie 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 ustępującego Zarządu, który: 

a. wita uczestników Zebrania 

b. podaje do zatwierdzenia projekt regulaminu i porządku obrad Zebrania 

c. zatwierdza wybór Prezydium Zebrania w składzie 3 osób w tym Sekretarza obrad oraz 

Przewodniczącego. 

3. Prezydium Walnego Zebrania: 

a. kieruje przebiegiem obrad Walnego Zebrania 

b. czuwa nad przestrzeganiem regulamin i porządku obrad 

c. podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków 

4. Przewodniczący Zebrania: 

a. przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczemu projekty 

regulaminu i porządku 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, za wyjątkiem wyniku wyboru do władz 

5. 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.  

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 Walnego Zebrania na podstawie listy 

obecności i wydanych mandatów. 

a. Komisja wyborcza w składzie 2-ch osób 

 zadaniem komisji jest przedstawienie delegatom części kandydatów do Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej po konsultacji z przedstawicielami poszczególnych środowisk oraz 

ustępującymi władzami. 

b. Komisji uchwał i wniosków w składzie 2-ch osób 

 zadaniem komisji jest opracowanie projektu tekstu uchwały Walnego Zebrania na 

podstawie wniosków i postulatów zgłaszanych podczas dyskusji, Własnych propozycji, a 

także zgłoszonych na piśmie przez członków i gości. 

c. Komisja skrutacyjna w składzie 3-ch osób 

 zadaniem komisji jest przeprowadzenie wyborów, obliczanie ilości głosów i ogłoszenie 

wyniku wyborów. 

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. Osoby kandydujące do 

władz nie mogą wchodzić w skład komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 5 

1. Do władz Zarządu Klubu / na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej kandydować mogą: 

a. członkowie Klubu i zaproszeni goście 

2. Przyjmuje się, że nowo wybrany Zarząd liczyć będzie od 5 osób minimum do 11 osób 

maksymalnie, natomiast Komisja Rewizyjna od 3 osób minimum do 5 osób maksymalnie. 

3. Projekt listy kandydatów do władz Klubu przedstawia Przewodniczący Komisji Wyborczej w 

porządku alfabetycznym. 

4. Do listy kandydatów przedstawionych przez Komisję Wyborczą zostają dopisane dalsze 

kandydatury z sali za zgoda kandydata. 

5. Protokolant Zebrania sporządza alfabetycznie listy kandydatów zgłoszonych przez Komisję 

Wyborcza, wręcza je Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyborów. 

6. Głosowanie odbywa się przez złożenie listy do urny za okazaniem mandatu. Fakt głosowania 

winien być odnotowany w sposób ustalony przez Komisję Skrutacyjną. Urna winna być 

opieczętowana i otwierana komisyjnie. 

7. Za wybranych do władz Klubu uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów. 

8. Po ogłoszeniu wyników wyborów nowo wybrane władze zbierają się na zebraniu konstytucyjnym 

Zarządu. Wyniki ukonstytuowania się władz Klubu (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) podane zostaną 

do wiadomości uczestnikom Zebrania przed jego zakończeniem. 

9. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie załatwiane są sposób i trybie ustalonym 

przez Przewodniczącego Zebrania. 

 

§ 6 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad, Walne Zebranie zamyka Przewodniczący. 

2. Niniejszy regulamin ważny jest po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie i obowiązuje na czas 

Zebrania. 

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

 

 


