
REGULAMIN 

 

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Klubu Sportowego 

,,Agros’’ w Zamościu, dnia 17.11.2021r. 

 

 

Pkt. 1  

Na podstawie uchwały Zarządu Klubu Sportowego ,,Agros’’ w Zamościu z dnia 15.09.2021 

zostało zwołane Walne Zebranie Sprawczo-Wyborcze Klubu Sportowego ,,Agros’’  Zamość 

  

Pkt. 2  

1. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym i czynnym prawem 

wyborczym członkowie zwyczajni i honorowi Klubu. 

2. W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym: 

● członkowie wspierający i zbiorowi 

● osoby zaproszone przez Klub Sportowy ,,Agros’’ 

 

Pkt. 3 

Delegatami na Walne Zebranie są członkowie Klubu z aktualnie opłaconą składką 

członkowska. 

 

Pkt. 4  

1. Walne Zebranie jest Prawomocne w I terminie przy obecności przynajmniej połowy + 

1 liczby delegatów. 

2. W II terminie bez względu na ilość delegatów. 

 

Pkt. 5 

Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Zebrania. 

 

Pkt. 6  

1. Przewodniczący stwierdza prawomocność Zebrania. 

 Zarządza głosowanie oraz stwierdza prawomocność podejmowanych uchwał. 

2. Walne Zebranie wybiera następujące komisje: 

● Uchwał i wniosków w składzie 3 osób 

● Wyborczą w składzie 3 osób 

3. W skład Komisji Walnego Zebrania wybierane są osoby będące delegatami na 

Walne Zebranie, za wyjątkiem komisji uchwał i wniosków, której członkami mogą być 

również zaproszeni goście. 

 Komisje pracują kolegialnie pod kierownictwem wybranych spośród swego grona                                              

Przewodniczącego. 

 

Pkt. 7 

1. Wystąpienie w Dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. 

2. Uczestnicy Walnego Zebrania, którzy nie zabierali głosu podczas obrad mają prawo 

złożyć na piśmie treść swoich wystąpień do protokołu. 

 

 



Pkt. 8 

1. Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie i ogłasza jego wyniki. 

2. Wszystkie uchwały i wnioski przyjmowane są zwykłą większością głosów 

uprawnionych do głosowania. 

3. W pierwszej kolejności głosowane są poprawki a następnie uchwała lub wnioski w 

całości /wnioski głosuje się w kolejności ich zgłoszenia/. 

4. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. 

5. Zgłoszenie Kandydatur do Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinno być umotywowane i 

poparte zgodą zainteresowanych. 

6. Do Władz Klubu mogą być wybrani w zasadzie kandydaci obecni na Walnym 

Zebraniu. W szczególnie usprawiedliwionych przypadkach absencji na Zebraniu 

kandydata- należy przedstawić na piśmie jego zgodę na kandydowanie do władz. 

7. Walne Zebranie wybiera: 

● Członków Zarządu w liczbie 5 osób 

● Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób 

8. Komisja Wyborcza przekłada delegatom listy kandydatów: 

● Do Zarządu w liczbie 4 osób 

● Do Komisji Rewizyjnej 1 osoba 

9. Do proponowanych przez Komisję Wyborcza listy delegaci zgłaszają dalsze 

kandydatury z sali, a mianowicie: 

● Do Zarządu w liczbie 1 osoba 

● Do Komisji Rewizyjnej w liczbie 2 osób 

10. Kandydatów zgłasza Komisja w kolejności alfabetycznej. 

11. Głosowanie odbywa sie na całą listę kandydatów do Władz. 

12. Po ogłoszeniu Wyników wyborów przez Przewodniczącego Zebrania, Władze 

Klubowe ukonstytuują się zgodnie z wymogami statutu. 

13. Obrady Walnego Zebrania delegatów KS ,,Agros’’ Zamość są protokołowane. 

14. Obsługę techniczna Walnego Zebrania zabezpiecza biuro KS ,,Agros’’ Zamość. 

 

 

 

 

 

 

 

Walne Zebranie 

Sprawozdawczo- Wyborcze 

KS ,,Agros’’ Zamość 


