
 

PROJEKT REGULAMINU OBRAD  

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW  

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

ZWOŁANEGO W SPRAWIE ZMIANY STATUTU WMZPN 

16 GRUDNIA 2017 ROKU 

 

I. SPRAWY OGÓLNE 

 

1. W  Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki 

Nożnej, zwanym dalej Zebraniem, biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez 

Kluby na kadencję 2016-2020 zgodnie z zapisami § 21 pkt 4 statutu. 

2. Obecni na Zebraniu Delegaci stwierdzają swoje uczestnictwo na liście obecności 

własnoręcznym podpisem. 

3. Lista obecności jest dokumentem, na podstawie którego Komisja Mandatowa potwierdza 

prawomocność obrad i podejmowanych uchwał. 

4. Zebranie otwiera Prezes W-MZPN, proponuje wybór Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, których wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym. 

5. Zebranie jest prawomocne zgodnie z §29 ust. 7 statutu przy obecności co najmniej 1/2 liczby 

delegatów w I terminie lub II terminie bez względu na liczbę delegatów z zastrzeżeniem, że 

zgodnie z § 50 statutu uchwałę w sprawie zmiany Statutu Zebranie podejmuje większością 2/3 

głosów, w obecności co najmniej ½ liczby delegatów w pierwszym terminie lub 1/3 liczby 

delegatów w drugim terminie. 

6. Przewodniczący  Zebrania  kieruje obradami zgodnie z niniejszym regulaminem i przyjętym 

porządkiem obrad. 

7. Przewodniczący przyjmuje zgłoszenia do dyskusji, udziela głosu poza kolejnością w sprawach 

formalnych lub w sprawie złożenia wyjaśnień. Odbiera głos przemawiającemu jeżeli 

wystąpienie godzi  w powagę  obrad, nie jest zgodne z etyką działacza sportowego lub w 

przypadku wystąpień niedotyczących spraw dla których Zebranie zostało zwołane i które 

znajdują się w porządku obrad. 

8. Przebieg Zebrania jest protokołowany, a protokół podpisuje protokolant i przewodniczący. Za 

sporządzenie protokołu w formie pisemnej odpowiedzialny jest Sekretarz Zebrania. 

9. Zebranie  obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane i które znajdują się w 

porządku obrad. 



 

 

II. SPOSÓB GŁOSOWANIA 

 

10. Głosowania odbywają się w sposób jawny, chyba że Delegaci w drodze odrębnego głosowania 

podejmą decyzję o przeprowadzeniu właściwego głosowania w sposób tajny. 

11. W głosowaniach tajnych głosy liczy Komisja Skrutacyjna. W głosowaniach jawnych w celu 

sprawnego liczenia głosów upoważnia się Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza Zebrania. 

 

III. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA 

 

12. Do sprawnego przeprowadzenia Zebrania  powołuje się: 

a. Komisje Mandatową w ilości 3 osób, której zadaniem jest stwierdzenie uprawnień 

delegatów do głosowania oraz stwierdzenie prawomocności obrad, 

b. Komisję Skrutacyjną w ilości 3 osób, której zadaniem jest zliczenie głosów i ogłoszenie 

wyników głosowań tajnych zarządzonych podczas Zebrania, 

c. Komisje Uchwał i Wniosków w ilości 3 osób, której zadaniem jest opracowanie i 

przedłożenie Walnemu Zebraniu projektu uchwały w sprawach zgłoszonych do Komisji 

przez delegatów podczas Zebrania. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

13. Regulamin obrad wchodzi w życie po jego przyjęciu przez delegatów Zebrania zwykłą 

większością głosów. 

14. Przyjęty  przez Zarząd W-MZPN porządek Zebrania zgodnie z §27 ust. 2 statutu może być 

zmieniony większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów. 

15. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zebraniu. 

 


