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REGULAMIN
Walnego Zgromadzenia WKtr- ,,Trop" nr 401 Wroclaw

Walne Zgromadzenie Czlonk6w Wojskowego Kola tr owieckiego nr 401 ,,TROPt' Wroclaw,

dzialajqc na podstawie $ 36 pkt. 18 Statutu Polskiego Zwipzku tr owieckiego, podjglo w dniu

A2.06,2019 r. uchwalg o zatwierdzeniu niniejszego Regulaminu.

$1
1 . Walne Zgromadzenie czlonk6w Kola j est najv'ryZsz4 wNadzq Kola.
2. Walne zgromadzenie oraznadzv'ryczajne zgromadzenie powolywane jest zgodnie z $ 38 oraz

$ 39 aktualnego statutu PZtr .

3. Kompetencje Walnego Zgromadzenia okreSla $ 36 statutu PZtr .

$2
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes po stwierdzeniu obecno6ci co najmniej polowy liczby

cztonk6w Kola, aw razie nieobecnoSci Prezesa upowazniony ptzez niego czlonek zarz4dukola.

2. Po stwierd zeniu prawomocnoSci obrad (kworum), otwieraj 4cy zarzqdza wyb6r
przewodniczqcego obrad w glosowaniu jawnym.

3. Przewodniczqcy obrad kieruje dalszqpracq walnego zgromadzenra zgodnre zprzedstawionym
porz4dkiem obrad i niniejszym regulaminem.

4. PrzewodniczEcy zarzqdza wyb6r protokolanta obrad, sel<retarza, komisjg skrutacyjn4 oraz

komisjg uchwal i wniosk6w.
4.1. Zalqcznik l-llWZcl2)lg stanowi instrukcje dla komisji uchwal i wniosk6w

4.2. Zal4cznik 2 -llWZCl2}l9stanowi instrukcje dla komisji skrutacyjnej

5. Komisje te powolywane sA w gtosowaniach jawnych i pracujq w skladach trzyosobowych

wy znaczaj qc sp o 516 d s ieb ie przewo dni czEc e go .

6. Przeprowadzenie glosowania jawnego lub tajnego okreSla $ 112 StatufiuPztr .

$3
1. Sekretarz cztrwa nad skompletowaniem material6w do protokolu i jest odpowiedzialny za

terminowe jego sporzqdzenie i przeslanie do wlaSciwego ZO PZtr-.

$4
1. Porz4dek obrad zgodny zrozeslanymi zawiadomieniami powinien by6 odczytany przez

przewodnicz4cego. Walne zgromadzenie ma mo2liwoSd poszerzeniaporzqdktt obrad o kolejne
punkty do proponowanego porz4dku obrad i regulaminu. Zatwierdzenie porz1dku obrad i
regulaminu odbywa sig poprzez glosowanie jawne. Od chwili przyjgcia dokumenty te

obowi4zuj 4 wszystkich uczestnik6w walne go zgr omadzenia.

$s
1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia s4 sprawy objgte porz4dkiem obrad.

1 . 1 . Porz4dek obrad mohe ulec zmianre, jeheIi statut przewiduj e takie wyj 4tki.
2. Kazd1 sprawg umieszczon4 w porz4dku obrad omawia .vqlznaczory referent. Przewodniczqcy

udziela gtrosu referentom w kolejnoSci spraw ustalonej w porz4dku obrad,

3. Dyskusja mohebyt przeprowadzona po zreferowaniu kazdego punktu porz4dku obrad z osobna

lub nad kilkoma punktami l4cznie. Decyzje w tej sprawie podejmuje przewodnicz1cy.

4. Przewodniczqcy udziela gtrosu w dyskusji w kolejnoSci zglaszaj4cych sig. Przewodnicz4cy mohe

ustalid inn4 kolejnoil zabrerania glosu w dyskusji.
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5. Poprawki zgloszone do projektu uchwaly lub do wniosku musz? by6 poddane pod glosowanie
ptzed glosowaniem nad projektem uchwaly lub wnioskiem. Jezeli zgloszono dwie lub wigcej
poprawki, o kolejnoSci glosowania nad zgloszonymi wnioskami decyduje przewodni czqcy
obrad zgodnie z zasadq, i2 najpierw glosowaniu podlegaj 4 wnioski id4ce naj dalej .

5. 1 ' Uczestnicy obrad uprawnieni do glosow ania, mog1 zglasza| wnioski w sprawach
znajduiqcych sig wylqcznie w porz4dku obrad tak2e pisemnie.

6' Przewodniczqcy obrad nie moze odebrai glosu czlonkom kola uczestnrczqaymw dyskusji, chyba
2e:

6.1. dyskutant przekro czyLlimit czaslr, o ile walne zgromadzenie wczesniej taki limit ustalitro,
6.2. wypowied?znacz}co odbiega od omawianego punktu porz4dku obrad,
6' 3 . wypowied? uwlacza pow adze obrad walnego zgromadzenia.

7. Komisja uchwal i wniosk6w notuje wszystkie propozycje pad,ajqce z sari.
8' Po wyczerpaniu (zamkniEciu) dyskusji nad dan4 sprawQ, przewodni czqcy udzielaewentualnie

glosu referentowi w celu udzielama odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a nastgpnie
zarz4dzaptzystilpienie do glosowania, Od tej chwili mohnazabieral gtros tylko dlazlo1enia
ewentualnie wniosku formalnego.

9. wnioski formalne muszq dotyczyc spraw znajdujqcych sig w porz4dku obrad.
9.1. Wniosek moze byc zgNoszony i rozpatrzonyjako formalny tylko w6wczas,gdy dotyczy:

9 .1.L zaml<nigcia listy m6wc6w;
9 .L2. przerw ania dyskusji;
9.I.3. odroczenia dyskusji;
9.L4. sposobu dyskusji i glosowania;
9. 1.5, Przerwaniaobrad;

66
L Walne Zgromadzenie podejmuje uchwaly przy obecno$ci co najmniej ll2 og6lnej lczby

cztonk6w Kola.
Przewodniczqcy obrad zobowrqzanyjest kazdorazowo przedgtrosowaniem sprawdzi6 kworum.

$7
O ile statut nie stanowi inaczej,uchwaty walnego zgromadzeniazapadaj4zwyklqwigkszoSci4
glos6w w glosowaniu jawnym.

2. Glosowanie jawne odbywa sig stosownie do zarzqdzeniaprzewodnic zqcego obrad przez
podniesienie r4k, najpierw glosuj4cych za wnioskiem, nastgpnie glosuj4cych przeciw wnioskowi
i na koniec wstrzymuj4cych sig od glosowania.

3, Przy obriczaniu gtros6w uwzglgdnia sig tylko gtrosy oddane ,,2t, | ,,przeciw,,.
4. PrzewodniczEcy obrad oglaszawyniki gtrosowania
5. Komisj a skrutacyj na sporzqdzaprotokoly z kazde go glosowania.
6. PrzewodniczEcy komisji skrutacyjnej odpowiada zad,orgczenie protokolu sekretarzowi walnego

zgt omadzeni a c el em wL4czenia do dokumentac i i zebr anra.

ss
1. Glosowanie nad absolutorium dla czlonk6w zaruqduprzeprowadza sig w gtrosowaniu tajnym.
2' Wybory cztronk6w ZarzqduKola, Komisji Rewizyjnej oraz delegat6w na Okrggowy Zjazd.

przeprowadza sig spoSr6d nieograniczonej liczby kandydat6w w glosowaniu tajnym.
2,1. osoba proponui4c akandydata powinna uzasadni(, swoja propozycjg

2.

1.
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2.2. Kandydat powinien kr6tko poinformowa6 o swoich kwalifikacjach do sprawowania danej
funkcji orazrytazi1 zgodg na kandydowanie.

3. Tajne glosowanie (w innych sprawach) przeprowadza siE takae nawniosek poparty przez ll3
czlonk6w obecnych podczas obrad.

4. Komisja skrutacyjna przeprowadza glosowanie

5. Za glos wu2ny w przypadku glosowania pisemnego (tajnego) uwaaa sig glos, w kt6rym na karcie
do glosowania zaznaczono wyrulnie znak ,,x" ptzy nazwisku, na kt6re oddano glos.

6. Przewodni czEcy komisj i skrutacyj nej o glasza wyniki glo sowania.
7. PrzewodniczEcy komisji skrutacyjnej odpowiada zadorgczenie protokol6w glosowania
sekretarzowi walnego zgromadzenia celem wlqczeniado dokumentacji zebrania.

$e
8. JeAeli wskutek glosowania dw6ch lub wigcej kandydat6w otrzymar6wn4 iloSd glos6w,

przeprowadza sig dla tych kandydat6w dodatkowe glosowanie. W tym przypadku zostaje
wybrany kandydat, kt6ry w glosowaniu dodatkowym uzyskal najwigksz4 iloSd glos6w.

$10
1. Uchwaly walnego zgromadzenia sporz4dzane sqna piSmie i podpisyw ane przez

przewodni czqcego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Z obrad walnego zgromadzenia sporz4dza siE protok6l, kt6ry winien zwiE2le przedstawiad

przebreg obrad, aw szczeg6lnoSci zawiera1 dokladn4 tre66 zgloszonychwniosk6w, powzigte
uchwaly oraz o Swi a dczenia zglaszane do protokolu.

3. Protok6l podpisuje przewodniczEcy oraz sekretarzwalnego zgromadzenia, kt6rzy s4
o dp o wiedz ialni za o dp owi adaj qc q pr aw dzi e tre S i proto kolu.

4. Czlonkowie Kola mog4 przegl4dat protokoly.

$ 11

1. Kategorycznie zabronione jest spoZyr,vanie napoj6w alkoholowych w czasie trwania Walnego
Zgromadzenia.

2. Przewodniczqcy Zgromadzenia zobowiqzany jestwyprosi6 z sali osoby, kt6rych stan wskazuje
na spoZycie alkoholu. Osoby te traktowane bgd4 jako nieobecne.

$12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj4 przepisy

aktualneso StattuPZN-
2. Regulamin walnego zgromadzenia czlonk6w WKtr ,,Trop" we Wroclawiu wchodzi w Lycie z

dniem 02.06.2019 r.

3. Traci moc regulamin WZC z dnia 16.09.2018 r.

woJsKowE Koto towlEcKlE
t'TROP'f

ul, Obornicka 1O8

51-114 Wroclaw
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