
 

 

PROJEKT  

REGULAMIN OBRAD  

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej  

Lublin - 25.06.2022 r. 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady i tryb prowadzenia obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej w dniu 25.06.2022 roku w Lublinie, zwanego dalej Zebraniem. 

 

§ 2 

Zebranie obraduje na podstawie postanowień Statutu Związku i niniejszego regulaminu.  

 

§ 3 

1. Prawo udziału w Zebraniu posiadają osoby wskazane w §25 Statutu LZPR. 

 

§ 4 

1. Listę imienną osób uprawnionych do udziału w Zebraniu z głosem stanowiącym sporządza 

ustępujący Zarząd w ramach prac organizacyjnych dotyczących Zebrania. 

2. Jeden delegat może posiadać 1 mandat. Nie ma możliwości kumulowania mandatów. 

3. Delegat może głosować tylko osobiście. 

  

§ 5 

1. Dla ważności obrad w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania delegatów. 

2. W drugim  terminie obrady i podejmowane uchwały są ważne bez względu na liczbę delegatów 

uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu. 

 

§ 6 

1. Uchwały i inne decyzje Zebrania, poza wyborami do Władz LZPR, zapadają w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. Wyboru Przewodniczącego, sekretarza i członków komisji Zebrania dokonuje się w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmowane jest większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy delegatów (§38 ust. 2 Statutu LZPR). 

 

§ 7 

1. Obrady Zebrania otwiera Prezes Zarządu LZPR lub wskazany przez Prezesa Wiceprezes. 

2. Otwierający Zebranie zarządza wybór Przewodniczącego zebrania. 

3. Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród 

delegatów i zaproszonych gości. 

4. Członkowie Komisji Walnego Zebrania wybierani są spośród delegatów. 

 

§ 8 

Przewodniczący Obrad: 

1. Zarządza głosowanie nad projektem porządku obrad, regulaminem obrad, regulaminem wyborów 

oraz w innych sprawach wynikających z toku obrad. 

2. Prowadzi obrady zgodnie z porządkiem i niniejszym regulaminem i czuwa nad ich                      

sprawnym przebiegiem. 

3. Może przedstawiać kandydatury do poszczególnych komisji. 

4. Udziela głosu uczestnikom obrad. 

5. Wykonuje w granicach swoich kompetencji decyzje podjęte przez Zebranie. 

 

 

§ 9 

1. Zebranie wybiera spośród delegatów następujące komisje: 



 

 

a) mandatowo - skrutacyjną - w składzie 3 osób w celu ustalenia pełnomocnictw 

i prawomocności Zebrania oraz liczenia głosów i ogłoszenia wyników głosowań, sporządzenia 

list wyborczych, 

b) uchwał i wniosków – w składzie 3 osób, celem opracowania i przedłożenia Zebraniu 

projektów uchwał. 

2. Członkowie każdej komisji  wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji. 

3. Sprawozdanie z prac komisji przedstawia Zebraniu jeden z członków komisji. 

 

§ 10 

1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu w dyskusji i ustala kolejność wystąpień. 

2. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekroczyć 5 min. 

3. Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością: 

a) zaproszonym gościom, 

b) członkom ustępujących władz i komisji LZPR  w celu złożenia wyjaśnień, 

c) w sprawach formalnych. 

 

§ 11 

1. Wszyscy uczestnicy Zebrania są uprawnieni do zgłaszania wniosków, za wyjątkiem wniosków 

o charakterze formalnym, które mogą zgłaszać wyłącznie delegaci. 

2. Wnioski, niedotyczące spraw formalnych, o których mowa w ust. 3, wymagają sformułowania na 

piśmie i przedłożenia komisji uchwał i wniosków. 

3. Wnioski w kwestiach formalnych są składane do prowadzącego obrady i mogą dotyczyć: 

a) zmiany porządku obrad w trakcie ich trwania, 

b) sposobu prowadzenia obrad i przeprowadzenia głosowań, 

c) wprowadzenia przerw w obradach. 

4. Wnioski w sprawach formalnych wymagają krótkiego uzasadnienia i są rozpatrywane 

niezwłocznie. 

 

§ 12 

1. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia Zebraniu projekt uchwał i wniosków do 

przegłosowania. 

2. Głosowanie nad uchwałami i wnioskami odbywa się jawnie przez podniesienie mandatu. 

3. Po zarządzeniu głosowania nad uchwałą lub wnioskiem nie udziela się już głosu w danej sprawie. 

 

§ 13 

1. Przebieg obrad jest protokołowany.  

2. Protokoły poszczególnych komisji podpisują członkowie komisji, Przewodniczący Zebrania i 

protokolant. 

 

§ 14 

Inne sprawy dotyczące obrad zebrania, a nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga 

Przewodniczący Obrad zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami. 

 

§ 15 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza zakończenie Walnego Zebrania 

Delegatów Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. 

 

§ 16 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Przewodniczącemu Obrad. 

 

§ 17 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie. 


