
REGULAMIN  

OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZYCZAJNYCH 

STOWARZYSZNIA „ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY” 

NA DZIEŃ 22.06.2016r 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia „Zielona Dolina Odry i Warty 

obraduje w oparciu o statut Stowarzyszenia i niniejszy regulamin. 

§ 2 

W zebraniu uczestniczą: 

1. z głosem stanowiącym – Członkowie Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych, 

2. z głosem doradczym –zaproszeni goście. 

§ 3 

 

Dla ważności obrad wymagana jest obecność co najmniej 50% składu Zgromadzenia 

Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba że ststut stanowi inaczej. 

§ 5 

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje wyboru w 

głosowaniu jawnym większością zwykłą głosów przy obecności co najmniej 50% składu 

Rady Fundacji, chyba że statut stanowi inaczej. 

 

§ 6 

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia otwiera Prezes 

Zarządu bądź Wiceprezes po pisemnym upoważnieniu przez Prezesa proponując skład 

Prezydium obrad i jego Przewodniczącego. 

§ 7 

Przewodniczący obrad prowadzi obrady, czuwa nad ich sprawnym przebiegiem, udziela 

głosu, ogłasza przerwy i wznawia obrady. 

§ 8 

Członkowie Zgromadzenia Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia zabierają głos po 

uprzednim zgłoszeniu Przewodniczącemu obrad. 



Obecnym na posiedzeniu Zgromadzenia Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia 

zaproszonym gościom przysługuje prawo zabrania głosu w dyskusji po uprzednim zgłoszeniu 

Przewodniczącemu obrad i uzyskania od niego potwierdzenia zabrania głosu. 

Udzielając głosu Przewodniczący obrad powinien dążyć do zapewnienia uczestnictwa w 

dyskusji wszystkim, którzy się do niej zgłoszą. 

Prezydium obrad władne jest określić maksymalny czas trwania jednego wystąpienia jak 

również odebrać prawo głosu jeżeli wystąpienie przekracza ustalony czas trwania 

przemówień lub licuje z powagą obrad. 

§ 9 

Prawo zgłoszenia wniosków przysługuje Członkom Zgromadzenia Członków Zwyczajnych 

Stowarzyszenia.  

§10 

Uchwały Zgromadzenia Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie 

porządku obrad, jak i wybór władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów jeżeli statut nie stanowi inaczej.  

W głosowaniu uczestniczą Członkowie Zgromadzenia Członków Zwyczajnych 

Stowarzyszenia przez podniesienie mandatu. 

§11 

Przebieg obrad Zgromadzenia Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia jest protokołowany. 

Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego obrad i Protokolanta. Przewodniczący 

Zgromadzenia Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia wraz z Protokolantem podpisują 

wszystkie uchwały i dokumenty wynikajace z obrad Rady Fundacji. 

§ 12 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Członkom Zgromadzenia Członków 

Zwyczajnych Stowarzyszenia i wchodzi w życie po uchwaleniu przez Członków 

Zgromadzenia Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 


