
Regulamin 
WALNEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka 

 
§ 1 

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu. 
2. Po otwarciu Walnego Zebrania członkowie dokonują wyboru prezydium zebrania, członków 
Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków w głosowaniu jawnym. 

§ 2 
1.Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego należą:  
1) prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem 
oraz niniejszym regulaminem,  
2)przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz zgłoszonych wniosków 
w sprawie zmiany porządku obrad,  
3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,  
4) udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,  
5) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,  
6) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad - ogłoszenie podjętych uchwał i 
zamknięcie Walnego Zebrania,  
9) podpisanie wraz z protokolantem sporządzonego przez niego protokołu,  
10)protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i protokolanta 
zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i 
załączoną listę obecności członków zwyczajnych CSW OPTY Ustka.  
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących 
się podczas każdego głosowania. 
3. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd projekty uchwał oraz projekty 
uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w 
postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.  

§ 3 
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (jedna osoba-jeden głos) mają 
członkowie zwyczajni CSW OPTY Ustka. 

§ 4 
Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

§ 5 
1. Walne zebranie członków dokonuje wyboru władz Klubu. 



2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia - 
po uzyskaniu zgody kandydata. 
3. Do  przeprowadzenia  wyborów powołuje się komisję skrutacyjną. 
4. Wybory władz są tajne i bezpośrednie, następują bezwzględną większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
5. Walne zebranie wybiera zarząd i komisją rewizyjną  – w trybie przewidzianym przez statut 
Stowarzyszenia. zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, komisja rewizyjna sprawuje nadzór 
wewnętrzny, dotyczący działań merytorycznych i finansowych. 
6. Władze Stowarzyszenia konstytuują się jak najszybciej, nie później niż w ciągu 2 od wyborów. 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani Statutem CSW OPTY rozstrzyga 
Prezydium Walnego Zebrania. 
 


