
REGULAMIN XII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO ŚLĄSKIEGO WOPR  

 

04.02.2023r. Katowice 

 

1. Zjazd Odbywa się zgodnie z uchwałą Zarządu Śląskiego WOPR  

2. Uczestnicy: 

    w Zjeździe biorą udział: 

 a) z głosem decydującym: delegaci 

      b) z głosem doradczym: zaproszeni goście. 

3. Delegaci po potwierdzeniu swojej obecności i odebraniu mandatu są uprawnieni do głosowania. 

4. Obrady: Zjazd obraduje przy obecności 50 % delegatów + 1 w pierwszym terminie, przy 

obecności mniejszej w drugim terminie. 

5. Prawomocność Zjazdu stwierdza Komisja Mandatowa. 

6. Zjazd wybiera Prezydium Zjazdu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

7. Zjazd zatwierdza regulamin i porządek obrad. 

8. Przewodniczący Zjazdu kieruje obradami zgodnie z regulaminem i porządkiem. 

9. Delegaci mają prawo zabierania głosu w czasie obrad we wszystkich sprawach będących 

przedmiotem obrad. Przewodniczący ma prawo ograniczać czas wypowiedzi. 

10. Głosowanie na Zjeździe odbywa się w sposób tajny lub jawny. 

11. Do ważności uchwał i wniosków oraz wyników wyborów wymagana jest zwykła większość głosów 

za wyjątkiem zmian w statucie. 

12. Każdy delegat dysponuje na Zjeździe tylko jednym głosem. 

13. Nieobecny na Zjeździe delegat może być wybrany do władz pod warunkiem wyrażenia zgody na 

piśmie. Delegat, który nie przybył na Zjazd nie może być zastąpiony przez inną osobę. 

14. Komisje Zjazdowe: 

     a/ Komisję Mandatową  - 3 osoby, 

     b/ Komisję Wyborczą  - 3 osoby, 

     c/ Komisję Uchwał i Wniosków - 3 osoby, 

     d/ Komisję Skrutacyjną   - 3 osoby. 

     Komisje działają kolegialnie pod kierownictwem wybranego spośród ich grona  

     Przewodniczącego. Komisje Mandatowa, Wyborcza, Uchwał i Wniosków mogą zostać połączone w 

jedną trzyosobową komisję. 

15. Wybory do władz: 

    Zjazd wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym: 

- Prezesa Zarządu Śląskiego WOPR, 

- Zarząd Śląskiego WOPR, 

- Komisję Rewizyjną Śląskiego WOPR 

- Sąd Koleżeński, 

- Delegatów na Zjazd Krajowy WOPR. 

Komisja Wyborcza proponuje listę kandydatów na Prezesa, do Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego. Komisja, w imieniu nowo wybranego Prezesa proponuje listę kandydatów do Zarządu 

i delegatów na Zjazd Krajowy. Lista może być uzupełniona o kandydatów z sali po uzyskaniu 

poparcia 50% + 1 głosów obecnych na sali delegatów. 

16. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie załatwiane są w trybie ustalonym przez 

Prezydium Zjazdu. 

17. Po wyczerpaniu porządku obrad Zjazd zamyka Przewodniczący Zjazdu i nowo wybrany Prezes. 

18. Regulamin staje się prawomocny po uchwaleniu go przez Zjazd. 

 


