Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Koła
Regulamin obrad
zwyczajnego / nadzwyczajnego1 Walnego Zebrania
członków Koła STO

Rozdział I.
Postanowienia ogólne i tryb zwoływania Zebrania
§ 1.
Kompetencje, tryb zwoływania, zasady uczestniczenia, sposób uchwalania regulaminu Walnego
Zebrania określa statut STO.
§ 2.
Stronę merytoryczną Walnego Zebrania przygotowuje Zarząd Koła. Za przygotowanie
organizacyjne Walnego Zebrania odpowiada sekretarz Koła. Jeżeli Walne Zebranie zwołuje
Zarząd Główny STO, wypełnia on funkcje Zarządu Koła, o których mowa w tym paragrafie.

Rozdział II.
Uczestnictwo w zebraniu.
§ 3.
Funkcje w Prezydium Walnego Zebrania i jego komisjach mogą pełnić tylko członkowie Koła i
członkowie honorowi Towarzystwa.
§ 4.
Jedynym dokumentem uprawniającym do głosowania jest numerowany mandat, który członek
Koła otrzymuje po podpisaniu listy obecności.
§ 5.
Zaginięcie lub zniszczenie mandatu zgłasza się komisji mandatowej i ona podejmuje decyzje w
tej sprawie.

Rozdział III.
Obrady Walnego Zebrania Członków Koła
§ 6.
Przed otwarciem obrad prezes Koła wyznacza protokolanta.
§ 7.
Walne Zebranie Koła otwiera prezes i kieruje obradami do czasu uchwalenia regulaminu obrad i
wyboru Prezydium Zwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 8.
Prawo zgłasza kandydatów do Prezydium Walnego Zebrania przysługuje wszystkim członkom
Koła.
§ 9.
Do Prezydium Zwyczajnego Walnego Zebrania nie mogą być wybrani członkowie ustępujących
władz Towarzystwa. Prezydium nie może liczyć więcej niż 5 osób.
§ 10.
Wybór Prezydium Walnego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, na każdego członka Prezydium z osobna.
§ 11.
Prezydium Walnego Zebrania czuwa nad zgodnym ze statutem, uchwałą Nr 2 VIII Zwyczajnego
Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 21 kwietnia 2007 r. w sprawie ordynacji wyborczej i
niniejszym regulaminem przebiegiem obrad Walnego Zebrania.
§ 12.
Przewodniczący Prezydium w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie Walnego Zebrania
regulamin i porządek obrad.
§ 13.
Przewodniczący Prezydium udziela głosu zgłaszającym się do dyskusji według kolejności
zgłoszeń, głos poza kolejnością może być udzielony jedynie w sprawie formalnej.
§ 14.
Głosowaniu tajnemu podlegają wybory na Prezesa Koła i do Władz Koła oraz te sprawy, które
zostaną podane głosowaniu tajnemu przez Walne Zebranie. Głosowanie tajne odbywa się za
pomocą kart opatrzonych pieczęcią koła, wydanych przez komisję skrutacyjną.
§ 15.
Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem.
§ 16.

Przy obliczaniu wyników głosowania jawnego Przewodniczący Prezydium może korzystać z
pomocy członków Prezydium lub komisji skrutacyjnej.
§ 17.
Uchwały podejmowane są większością głosów wskazaną w statucie Towarzystwa.

Rozdział IV.
Komisje Walnego Zebrania.
§ 18.
Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym następujące komisje:
1) mandatową,
2) wyborczą,
3) uchwał i wniosków,
4) skrutacyjną.2
§ 19.
Walne Zebranie może wybierać inne komisje, ustalając liczbę członków komisji oraz zakres jej
działania.
§ 20.
Każda komisja wybiera przewodniczącego i sekretarza.
§ 21.
Komisje: mandatowa, wyborcza i skrutacyjna sporządzają protokoły ze swoich czynności.
§ 22.
Komisja mandatowa sprawdza ilość osób uprawnionych do głosowania i orzeka o
prawomocności Walnego Zebrania.
§ 23.
Komisja wyborcza ułatwia przygotowanie i przedstawianie kandydatur na Prezesa Koła i do
Władz Koła. Po uzyskaniu zgody kandydatów ustala ostateczną listę osób kandydujących.
§ 24.
Komisja uchwał i wniosków przygotowuje na podstawie przebiegu dyskusji oraz zgłaszanych
wniosków projekty uchwał i przedstawia je Walnemu Zebraniu.
§ 25.
Komisja skrutacyjna przygotowuje głosowanie, nadzoruje jego przebieg, oblicza wyniki
głosowania, a w szczególności:
1) przygotowuje i rozdaje karty do głosowania,
2) przygotowuje i opieczętowuje urny do głosowania,

3) zbiera do urn karty z oddanymi głosami,
4) sprawdza ważność głosów, oblicza je i ogłasza wyniki wyborów walnemu zebraniu.

Rozdział V.
Wybory Prezesa Koła i Władz Koła.
§ 26.
Walne Zebranie wybiera Prezesa Koła i Władze Koła zgodnie ze statutem Towarzystwa oraz
uchwałą Nr 2 VIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 21 kwietnia 2007 r.
w sprawie ordynacji wyborczej.

Rozdział VI.
Postanowienia końcowe.
§ 27.
Po wyczerpaniu porządku obrad lub w przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący
Prezydium zamyka Walne Zebranie.
§ 28.
Obrady Walnego Zebrania są protokołowane.
§ 29.
Protokół z przebiegu obrad podpisują: Przewodniczący Prezydium i osoba protokołująca.
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niewłaściwe skreślić.
w sytuacji, gdy w zebraniu uczestniczy mało członków można wybrać jedną komisję mandatowo-skrutacyjną,
która spełnia wszystkie funkcje przewidziane dla komisji zebrania.

