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Projekt 

REGULAMIN  OBRAD 

WALNEGO  ZGROMADZENIA  CZŁONKÓW 

AEROKLUBU  ZIEMI  LUBUSKIEJ 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, a następnie 

zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów 

w głosowaniu jawnym. 

2. Wybrany przewodniczący zgromadzenia, dla dokonania wyboru dalszych członków prezydium w 

składzie: sekretarza i jednego do dwóch członków, przeprowadza ich wybór w sposób określony w 

ust.1 oraz zarządza przeprowadzenie wyboru: 

1) komisji skrutacyjno - mandatowej w składzie od 3 do 5 osób, dokonuje się wyboru spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym, 

2) komisji uchwał i wniosków – przeprowadza się wg zasady określonej w pkt.1 

3. W skład komisji mandatowej nie mogą wchodzić członkowie zarządu. 
 

§ 2. 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu. 

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący przy pomocy prezydium w 

składzie: sekretarz oraz 1 do 2 członków. 
 

§ 3. 
 

1. Wszyscy członkowie Aeroklubu Ziemi Lubuskiej mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu; 

każdy posiada prawo do jednego głosu. 

2. W  Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający, 

2) z głosem doradczym – członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz 

osoby zaproszone. 

4. Osoby, które zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, 

zgłaszają się kolejno do głosu u sekretarza prezydium. 

5. Wystąpienia członków - lub osób określonych w ust.1, pkt 2 - nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 

6. W debacie nad określoną sprawą członek może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne wystąpienie 

członka w tej sprawie nie może trwać dłużej niż 3 minuty. W szczególnych okolicznościach 

warunkowanych wagą oraz zawiłością przedmiotu debaty oraz uwzględniając przebieg debaty, 

Przewodniczący może zezwolić na większą ilość wystąpień.  
 

Podejmowanie uchwał 
 

§ 4. 

1. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach rozpatrywanych w 

trakcie porządku obrad, chyba że obecni na zgromadzeniu, na wniosek Prezydium Zarządu wyrażą 

zgodę na włączenie do porządku obrad innych spraw. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

3. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z prezydium przewodniczący wyznacza w 

tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do 

głosowania, głosowanie nad podjęciem uchwały. 
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Wnioski formalne 
 

§ 5. 
 

1. Przewodniczący zgromadzenia może udzielić głosu poza porządkiem Walnego Zgromadzenia 

Członków lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania 

błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy. 

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego 

przebiegu. 

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 

1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zgromadzenia na inny termin, 

2) zamknięcie listy mówców, 

3) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji, 

4) przejście do porządku dziennego, 

5) głosowanie bez dyskusji, 

6) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji, 

7) ograniczenie czasu wystąpień mówców, 

8) stwierdzenie kworum, 

9) przeliczenie głosów, 

10) zarządzenie przerwy w obradach, 

11) kolejność i sposób uchwalania wniosków, 

4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3, pkt 2, 3, 7 - 10  Walne Zgromadzenie Członków 

rozstrzyga większością głosów obecnych członków. 

5. Walne Zgromadzenie Członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i 

ewentualnie jednego przeciwnego wniosku. 

 

Przepisy końcowe 
 

§ 6. 
 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium 

Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie 

zasadami obradowania. 

2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 15 delegatów 

aeroklubu. 

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do 

głosowania. 
 

§ 7. 

 
 

 Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Ziemi 

Lubuskiej w dniu 27.02.2016r. i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia. 

 

 

 


