
REGULAMIN

Walnego zebrania członków Stowarzyszenia ,,Dolina Noteci,,

1. Prawo do udziału w Walnym zebraniu z prawem głosowania mają członkowie
Stowarzyszenia.

2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje 1 głos.

3. Zebranie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

4. Prezes Zarządu Stowarzyszenia proponuje w imieniu Zarządu Przewodniczącego WaInego
zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować tez każdy uczestnik zebrania
posiadający czynne prawo wyborcze.

5. Walne zebranie wybiera Przewodniczącego zebrania, komisję skrutacyjna oraz komisje
uchwał wniosków, a także protokolanta.

6. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium Walnego zebrania. Kandydatów do
Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania. Przewodniczący przedstawia tez
zaproszonych gości.

7. Wybór przewodniczącego zebrania, prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu
zebrania, wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwal i wniosków odbywa się w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, chyba że WaIne zebranie zdecyduje inaczej.

8. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym
porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu i niniejszym
regulaminem.

9. Przewodniczący Walnego zebrania ustala kolejność wystąpień i udziela głosu.

10. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i Prezesowi Zarządu.

11. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

12. Komisja skrutacyjna stwierdza prawomocność Walnego zebrania w pierwszym terminie,
gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50 % członków stowarzyszenia lub w drugim
terminie, gdzie do ważności podejmowanych uchwał Wymagana jest 1/3 członków
uprawnionych do głosowania. Zwołanie drugiego Walnego zebrania może nastąpić
niezwłocznie po pierwszym terminie.

13. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd Stowarzyszenia projekty
uchwał proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w
postaci uchwał WaInego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

14. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

15. O podjęciu uchwały decyduje większa Iiczba oddanych głosów za niż za przeciw (zwykła
większość).



16. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych
głosów za i przeciw jest równa, wniosek upada, a ponowne oddanie pod głosowanie
Wymaga zmiany treści wniosków, chyba, że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia
formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie
podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium.

17. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba Iiczenia głosów,
Przewodniczący może powołać do pomocy Komisję skrutacyjną.

18. Walne zebranie przyjmuje uchwały w sprawach należących do jego kompetencji
wyszczególnionych w Statucie Stowarzyszenia.

19. obrady Walnego zebrania są protokołowane. Do protokołów podłącza się uchwały.

20. Walne zebranie może tez podejmować rezolucje, zajmować stanowiska w sprawach
społecznych, a zwłaszcza dotyczących obszarów wiejskich.

21. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy
braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący
zebrania w porozumieniu z Prezydium.

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne zebranie.


