
Porządek obrad Walnego Zebrania Koła - projekt 
1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych  
2. Wybór Prowadzącego i Prezydium obrad 
3. Zatwierdzenie Porządku obrad 
4. Odznaczenia i wyróżnienia  
5. Zatwierdzenie Regulaminu obrad 
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 
7. Wybór Komisji Wyborczej  
8. Sprawozdanie Zarządu Koła 
9. Ustalenie prawomocności Zebrania przez Prezydium   
10. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Koła  
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła 
12. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz koła oraz na delegatów na 

Zajazd Oddziału 
13. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
14. Wybór nowych władz Oddziału i delegatów na Zjazd Oddziału 
15. Ciąg dalszy dyskusji 
16. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej 
17. Ukonstytuowanie się nowych władz 
18. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Koła 
19. Zamknięcie Zebrania 

 
 

Regulamin Walnego Zebrania Koła - projekt 
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła  nr 4 „Grodzkiego” odbywa się w oparciu o 

następujące akty prawne: 

 Statut PTTK  

 Ordynację Wyborczą PTTK 

 Statut Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze 

 Uchwałę nr 344/XVII/2012 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 sierpnia 2012 r. w sprawie 
zwołania XVIII Walnego Zjazdu PTTK i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej  

 Uchwałę nr 17/XIX/2012 Zarządu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze z dnia 
03.10.2012 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania 
XX Zjazdu Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze 

2. W Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła PTTK nr 4 „Grodzkiego” z ważną 
legitymacją PTTK (opłaconą składką członkowską za 2012 rok), a z głosem doradczym: 

 członkowie honorowi PTTK,  

 członkowie władz zwierzchnich, 

 osoby zaproszone. 
3. Dokumentami uprawniającymi do udziału w Zebraniu są: 

 dla osób z głosem decydującym – legitymacja członka PTTK z opłaconą składką członkowską 
za dany rok 

 dla osób z głosem doradczym – zaproszenie. 
4. Walne Zebranie wybiera następujące komisje: 

 Wyborczą (3 osoby) – sporządza listy kandydatów do władz Koła oraz delegatów na    Zjazd 
Oddziału PTTK, 

 Skrutacyjną (3 osoby) – przeprowadza wybory władz i delegatów na Zjazd Oddziału PTTK, 
głosowania w trakcie ukonstytuowania się władz oraz głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła, 

 Uchwał i wniosków (3osoby) – przyjmuje druki „Wnioski do Komisji Uchwał” i na ich 
podstawie przygotowuje i przedkłada Walnemu Zebraniu projekt uchwały Zebrania. 



5. Komisje wybierają ze swojego składu Przewodniczącego. Rozstrzygnięcie spraw wewnątrz komisji 
odbywa się zwykłą większością głosów. 

6. Walne Zebranie dokonuje wyboru: 

 Zarządu Koła w liczbie 3 osób, 

 Delegatów na Zjazd Oddziału PTTK w liczbie 16 osób. 
7. Wybór władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych i zgodnie z 

zasadami określonymi w Ordynacji Wyborczej, o której mowa w pkt 1. 
Pozostałe głosowania odbywają się jawnie przez podniesienie mandatu delegata. 

8. Kandydatów do władz Koła oraz delegatów na Zjazd Oddziału PTTK mogą zgłaszać, na druku 
„Zgłoszenie kandydata” uczestnicy posiadający głos decydujący oraz ustępujące władze. 
Zgłoszenia przekazuje się do Komisji Wyborczej, która sporządza listy kandydatów i przedstawia 
je Walnemu Zebraniu.  

9. Zebranie jest prowadzone przez Przewodniczącego Zebrania wybranego spośród uczestników w 
głosowaniu jawnym. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie wybiera również Sekretarza-
protokolanta i Prezydium Zebrania. Prezydium ustala prawomocność zebrania. 

10. Przewodniczący Zebrania kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza przerwy w obradach, 
czuwa nad sprawnym, i zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przebiegiem Zebrania. W 
sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. 

11. Dyskusja na Walnym Zebraniu prowadzona jest plenarnie.  
12. Wnioski kierowane do Komisji Uchwał i Wniosków składane są na druku „Wniosek do Komisji 

Uchwał”. 
13. Uchwały Walnego Zebrania przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

osób uprawnionych do głosowania. 
14. Palenie tytoniu na sali obrad jest zabronione. 
15. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Prezydium Zjazdu 
 


