
REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO PODLASKIEGO
STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIĘDZYRZECU

PODLASKIM
z dnia 25.06.2020  r.

§1
Walne Zebranie Członków, zwane dalej również „Walnym Zebraniem”, jest najwyższą władzą
Podlaskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim, zwanym dalej
„Stowarzyszeniem” lub w skrócie „PSON”

§2
Walne Zebranie Członków obraduje w oparciu o statut Stowarzyszenia, przyjęty porządek obrad oraz
niniejszy regulamin

§3
W walnym Zebraniu Członków PSON biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia
2. z głosem doradczym bez prawa do głosowania – członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz
zaproszeni goście.

§4
1.  Każdy członek zwyczajny i honorowy wykonuje swoje prawa i obowiązki na Walnym Zebraniu
osobiście.
2.  Przy podejmowaniu uchwał i decyzji przez Walne Zebranie każdy upoważniony członek
Stowarzyszenia ma prawo do jednego głosu.

§5
1.  Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Zebrania w składzie:
Przewodniczący, Sekretarz i członek Prezydium
2.  Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący lub członek Prezydium.
3.  Przewodniczący Walnego Zebrania powołuje protokolanta
4.  Walne Zebranie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad

§6
1. Walne Zebranie wybiera spośród członków w głosowaniu jawnym następujące komisje w składach,
co najmniej dwuosobowych, a mianowicie:
a/Komisję Uchwał i Wniosków, której zadaniem jest opracowanie i przedstawienie Walnemu
Zebraniu projektów uchwał i wniosków zgłaszanych podczas Walnego Zebrania
b/ Komisję Mandatowo - Skrutacyjną, której zadaniem między innymi jest:
- stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał
- czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań
- ustalanie wyników głosowań
2. Decyzję podczas prac Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Komisje sporządzają ze swoich
prac protokoły podpisane przez wszystkich członków poszczególnych Komisji. W uzasadnionych
przypadkach /niska frekwencja/ dopuszcza się wybór członków w/w Komisji spoza członków
Stowarzyszenia.

§7
1.  Przebiegiem obrad Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania lub członek
Prezydium.
2.  Dyskutanci zgłaszający się do dyskusji podają swoje imię i nazwisko. Przewodniczący udziela
głosu w kolejności zgłoszeń.
3.  W celu sprawniejszego przeprowadzenia obrad Walnego Zebrania czas wystąpienia
dyskutantów może być na wniosek i za zgodą członków ograniczony.
4.  Treść pkt 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy zaproszonych gości oraz referentów spraw
ujętych w porządku obrad Walnego Zebrania
5.  Poza kolejności Przewodniczący może udzielić głosu:
6.  w sprawach formalnych
7.  zaproszonym gościom oraz osobom w sprawach dotyczących wyjaśnień, sprostowań itp.



8.  Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
a) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin
b) zamknięcie listy mówców lub kandydatów do władz
c) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji
d) przejście do porządku dziennego obrad
e) zmianę porządku dziennego obrad
f)  zmianę w zakresie prowadzenia głosowania
g)  ograniczenie ilości i czasu wystąpień mówców
h) ponowne przeliczenie głosów
i) kolejność i sposób uchwalenia wniosków
9.  O wniosku formalnym Walne Zebranie rozstrzyga w glosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, po wcześniejszym wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego wniosku
przeciwnego.
10.  Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony
powtórnie.

§8
Podejmowanie uchwał lub decyzji odbywa się w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów
decyduje głos Przewodniczącego obrad.

§9
W odniesieniu do spraw objętych porządkiem obrad w punkcie „Wolne wnioski” nie mogą być
podejmowane uchwały. Sprawy powyższe odnotowuje się jedynie w treści protokołu z Walnym
Zebraniem

§10
Z przebiegu obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i
Sekretarz Walnego Zebrania.

§11
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Podlaskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim w dniu 25 czerwca 2020 r i
wchodzi w życie z chwilą jego ustalenia.


