
PROJEKT

REGULAMINU OBRAD 
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA” 
 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, ul. Rzeźnicza 2a

 ODBYWAJĄCEGO SIĘ W KRAKOWIE,  DNIA  27 stycznia 2018 ROKU

I. PRZEBIEG WALNEGO ZEBRANIA
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwołuje się raz na 5 lat.
2. Delegaci Stowarzyszenia na WZ potwierdzają obecność, podpisując listę obecności. 
3. WZ otwiera Prezes Zarządu Wojewódzkiego SPSM, który:

a. Poddaje pod głosowanie w trybie jawnym projekt Regulaminu Obrad.
b. Poddaje pod głosowanie w trybie jawnym wybór Przewodniczącego i Protokolanta Obrad WZ SPSM.

4. Wybrany Przewodniczący WZ przejmuje prowadzenie obrad i przystępuje do:
 a. Uchwalenia porządku obrad.

              b. Zarządza wybory Komisji WZ : Skrutacyjno-Wyborczej(3 osoby) i Uchwał i Wniosków  (3 osoby).

II. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA
1. Komisje po wyborze konstytuują się wybierając przewodniczących i sekretarzy. 
2. Ze swoich czynności sporządzają protokoły przedstawiając je WZ.
3. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza po sprawdzeniu listy obecności potwierdza prawomocność WZ SPSM .  

W drugim terminie (po 15 minutowej przerwie) WZ obraduje bez względu na liczbę obecnych, a podjęte 
uchwały  wiążą wszystkich Delegatów.

4. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza oblicza głosy we wszystkich głosowaniach i ogłasza wyniki głosowań. 
5. Komisja Uchwał i Wniosków przyjmuje i przedstawia wnioski Delegatów zebrane podczas obrad. 

Przedstawia projekt  uchwał programowych wytyczonych przez Zarząd SPSM na lata 2018-2022 i poddaje 
je pod głosowanie WZ  SPSM.

III. ZASADY GŁOSOWANIA I WYSTĄPIEŃ
1. Do głosowania podczas WZ  uprawnieni są tylko Delegaci na Walne Zebranie, posiadający „Mandat” 

Walnego Zebrania.
2. Uchwały oraz inne decyzje WZ podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 

obecności przynajmniej połowy uprawnionych Delegatów Stowarzyszenia. 
3. WZ  może, na wniosek przynajmniej 10 uprawnionych Delegatów Stowarzyszenia, uchwalić tajność 

głosowania.
4. Prezesa wybiera spośród siebie nowowybrany Zarząd w głosowaniu tajnym. 
5. Głosowanie jawne odbywa się poprzez uniesienie ręki z „Mandatem”. Przy głosowaniach tajnych 

głosujący  wrzuca karty do głosowania do urny, okazując „Mandat” członkom Komisji Skrutacyjno-
Wyborczej.  

6. Uchwały WZ , dla których nie zastrzeżono innego trybu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia.
7. Przewodniczący Walnego Zebrania może ograniczyć czas wystąpienia mówców a także odebrać głos w 

przypadku rażącego braku dyscypliny czasowej i tematycznej. 
8. W przypadku trudności proceduralnych i innych dotyczących przebiegu Walnego Zebrania przewodniczący

WZ może zarządzić przerwę na naradę  przy udziale Przewodniczących Komisji Walnego Zebrania. 

IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Uprawnieni Delegaci SPSM mogą wnieść uwagi, co do proponowanego porządku obrad , które rozpatrzy 

WZ.
2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały.
3. W przypadku braku właściwego przebiegu zebrania kierujący obradami, może zawiesić lub zamknąć 

obrady.
4. Z obrad WZ  sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący  i Protokolant Zebrania.
5. Protokół z obrad WZ wraz z podjętymi uchwałami jest publikowany na stronie internetowej SPSM. 

Kraków, dnia styczeń 2018roku


