Regulamin
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
Polskiego Związku Karate
Uchwalony w dniu 24.06.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Karate na posiedzeniu w dniu 24.06.2017 r.
przyjmuje następujący Regulamin zebrania:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Karate otwiera Prezes lub upoważniony
Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Karate, który poddaje pod głosowanie wybór Prezydium
Zgromadzenia w osobach Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia, a
następnie przekazuje dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Prezydium.
2. W obradach uczestniczą delegaci z prawem wyborczym i doradczym według zasad określonych w §20 ust.
12 Statutu Polskiego Związku Karate.
3. Delegaci uczestniczący w Zgromadzeniu spośród obecnych w obradach dokonują wyboru członków Komisji
Skrutacyjnej. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym.
4. Skład ilościowy Komisji wynosi …… osoby. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
5. Do kompetencji Komisji Skrutacyjnej należy:
a. liczenie głosów zarówno w głosowaniach tajnych jak i jawnych,
b. ustalenie liczby uczestników Zgromadzenia i protokolarne stwierdzenie jego prawomocności.
6. Wszelkie głosowania zarządza Przewodniczący Zgromadzenia, a podczas jego nieobecności z upoważnienia
Asesor.
7. Głosu w dyskusji udziela Przewodniczący Zgromadzenia.
8. Czas wystąpień każdego delegata w danej sprawie nie może przekroczyć 3 minut.
9. Wnioski formalne zgłoszone mogą być w każdym czasie i głosowane są poza kolejnością.
10. Do wniosków formalnych zaliczamy:
a.

Stwierdzenie właściwości Zgromadzenia (chodzi o to, czy sprawa mieści się w zakresie
działania Zgromadzenia);

b.

Stwierdzenie quorum lub sprawdzenie listy obecności;

c.

Prowadzenie obrad przy drzwiach zamkniętych (utajnienie obrad);

d.

Ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów;

e.

Odroczenie dyskusji;

f.

Zamknięcie listy mówców (zakończenie dyskusji);

g.

Głosowanie bez dyskusji;

h.

Zmiana porządku obrad;

i.

Zarządzenie szczególnego trybu lub formy głosowania;

j.

Reasumpcja głosowania

k.

Odesłanie projektu wniosków i projektu uchwały do komisji

l.

Zwrot projektu wnioskodawcy w celu uzupełnienia go lub wprowadzenia poprawek

m. Odrzucenie wniosku lub projektu uchwały
n.

Przerwanie obrad i kontynuowanie ich w innym terminie (odroczenie obrad)

o.

Odroczenie głosowania nad projektem uchwały celem stwierdzenia, czy prowadzone do niego
poprawki są zgodne z innymi postanowienia uchwały i z obowiązującym prawem

p.

Przeliczenie głosów

q.

Sprostowanie drobnych błędów pisarskich

11. W sprawach organizacyjnych i proceduralnych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzję
podejmuje Prezydium Zgromadzenia.

