
REGULAM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 

KOŁA ŁOWIECKIEGO 

„TOWARZYSTWO MYŚLIWSKIE IM. ŚW. HUBERTA”  W LEŻAJSKU 

 

 

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Koła powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Koła 

Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku. 

2. Nieobecność członka na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła powinna być usprawiedliwiona 

na piśmie, które należy dostarczyć przed rozpoczęciem obrad i stanowi załącznik do listy 

obecności. 

3. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności Zarząd Koła może zastosować odpowiednio wobec 

członka Koła uchwałę mówiącą o odpłatności za nie uczestnictwo w akcjach organizowanych 

przez Zarząd Koła. 

4. Walnym Zgromadzeniu Członków Koła otwiera prezes Zarządu Koła i zarządza wprowadzenie 

na salę obrad sztandar Koła. 

5. Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności oraz złożonego oświadczenia Prezesa Koła 

w zakresie prawidłowości zwołania Walnym Zgromadzeniu Członków Koła stwierdza, czy Walne 

Zgromadzenie Członków Koła zostało prawidłowo zwołane i czy jest władne do podejmowania 

uchwał. 

6. Uczestnicy Walnym Zgromadzeniu Członków Koła mają prawo zabierać głos w trakcie obrad z 

limitem czasowym 5 (pięć) minut na każdy punkt Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący obrad 

w wyjątkowych sytuacjach ma prawo zwiększyć limit do 10 (dziesięciu) minut. 

7. Limit czasu wypowiedzi nie dotyczy sytuacji, kiedy członek Koła wypowiada się w swojej 

sprawie personalnej. 

8. Przewodniczący decyduje o udzieleniu głosu, kolejności wypowiedzi oraz czuwa nad 

przestrzeganiem czasu wypowiedzi. 

9. Komisja uchwał i wniosków oraz Komisja skrutacyjna muszą liczyć co najmniej po trzy osoby. 

Członkowie obu komisji ze swojego grona wybierają po jednym przewodniczącym. 

10. Komisja uchwał i wniosków oraz komisja skrutacyjna ze swojej pracy sporządzają protokoły, 

które przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła. 

11. Jawne głosowanie odbywa się poprzez podniesienie ręki. 

12. Tajne głosowania odbywają się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią koła. Wzór karty 

określa załącznik do regulaminu. 

13. Przez zwykłą większość należy rozumieć większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział 

w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do 

wyniku. 

14. Przez bezwzględną większość należy rozumieć większość osiągnięta, gdy 

podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i 

wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić 

więcej niż 50% wszystkich głosów) 

15. Po zrealizowaniu porządku obrad przewodniczący obrad zarządza wyprowadzenie sztandaru z 

Sali i zamyka obrady. 

 


