


PROJEKT                                   PORZĄDEK   OBRAD 
 

1. Rozpoczęcie obrad, powitanie Delegatów i Gości Zebrania – Jan Zalewski - Prezes. 

2. Wybory: a/ Prezydium, b/ Przewodniczącego obrad, c/Sekretarza (protokolanta).   

3. Głosowanie nad przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 

4. Wybór Komisji: 

a/ Mandatowo -Wyborczej. 

b/ Skrutacyjnej. 

c/ Uchwał i Wniosków. 
5. Sprawozdanie z działalności KS Podlasie w latach 2017-2020. 

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2017-2020. 

7. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Wyborczej dotyczące ważności Zjazdu. 

8. Zgłaszania do Komisji Mandatowo - Wyborczej kandydatów do Zarządu KS Podlasie 

9. Dyskusja programowa. 
10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

11. Przedstawienie przez Komisję Mandatowo-Wyborczą kandydatów do Zarządu  

12. Wybory kandydatów do Zarządu 

13. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu. 

14. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej i wybory członków Komisji Rewizyjnej. 

15. Ogłoszenie wyników 

16. Zgłaszanie kandydatów do wyborów delegatów na Zjazd Podlaskiego Okręgowego Związku 

Lekkiej Atletyki i wybory 

17. Ogłoszenie wyników 

18. Zgłaszanie kandydatów do wyborów delegatów na Zjazd Podlaskiego Zrzeszenia Ludowe 

Zespoły Sportowe i wybory 

19. Ogłoszenie wyników 

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków i przyjęcie Uchwały Zjazdu. 

21. Zakończenie obrad. 
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PROJEKT                                         REGULAMIN OBRAD 

 

1. W Zjeździe biorą udział:  

a/ członkowie Klubu z czynnym udziałem w Zebraniu, 

b/ zaproszeni goście   oraz   ustępujący   Zarząd z głosem doradczym.  
c/ członkowie Klubu z biernym udziałem w Zebraniu z głosem doradczym 

 

2. Otwarcia Zjazdu dokonuje prezes Zarządu KS Podlasie lub jeden z wiceprezesów, zgłaszając 

kandydatury na przewodniczącego i sekretarza Zjazdu. 

 

3. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym: 

a/ przewodniczącego obrad  

b/ prezydium obrad -  

c/ sekretarza obrad. 

 

4. Po wyborze przewodniczącego obrad, dalsze obrady prowadzi przewodniczący zgodnie z 

przyjętym porządkiem i regulaminem obrad.  

 

5. Zjazd w głosowaniu jawnym wybiera Prezydium Zjazdu i następujące Komisje:  

a/ Mandatowo -Wyborczą   w składzie 3- osobowym,  
b/ Skrutacyjną     w składzie 3- osobowym, 

c/Uchwał i Wniosków    w składzie 3- osobowym.  

 

6.  Do Komisji Mandatowo-Wyborczej i Skrutacyjnej mogą być wybrani wyłącznie delegaci na 

Zjazd. 

 

7.  Do Komisji Wniosków i Uchwał mogą być wybrani zarówno delegaci jak też członkowie 

Zarządu nie będący delegatami. 

 

8. Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów,  

9. Przewodniczący Zjazdu:  

 -kieruje przebiegiem obrad 

 -reguluje kolejność wystąpień w dyskusji, udziela i odbiera głos 

 -określa w razie potrzeby czas wystąpień w dyskusji 

 -podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków 
 -zarządza głosowanie 

 -wykonuje inne decyzje walnego Zjazdu 

 

11.  Zebranie wybiera: 

a/ Zarząd w ilości 7-11 osób (łącznie z prezesem) 

c/ Komisję Rewizyjną -  3 osób.  

d/ Delegatów na Zjazd Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki -  ?   osób 

e/ Delegatów na Zjazd Podlaskiego Zrzeszenia LZS  -  ?. 
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12. Kandydatami na listach wyborczych mogą być delegaci uczestniczący w Zjeździe, jak 

również nieobecni delegaci zgłoszeni przez Komisję Mandatowo- Wyborczą lub delegatów, 

jeżeli zgłoszeni wyrażają pisemną zgodę na kandydowanie. 

 

13. Kandydaci do wyborów winni być umieszczeni na liście w porządku alfabetycznym. 

 
14.  Zasady wyboru władz klubu oraz delegatów na zjazd POZLA i PZLZS :  

- wybory do Zarządu, Komisji   Rewizyjnej oraz   Delegatów na Zjazd  POZLA i PZLZS  

odbywają się w głosowaniu tajnym osobno na każda listę.  

- wybory do władz oraz delegatów na zjazd PZLA i PFS mogą odbyć się w głosowaniu 

jawnym, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie 

wybieranych miejsc.  

 
15.W głosowaniu kandydaci zostają wybrani zwykłą większością głosów.  

 

16. W przypadku głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół i odczytuje go 

uczestnikom Zjazdu.  

 

17. Każdy delegat zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu i 

Porządku Obrad.  

 
18. Sprawy nie określone niniejszym Regulaminem rozstrzyga przewodniczący obrad, za zgodą 

Zjazdu. 
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