
REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W CZARNKOWIE 

CZARNKÓW, 9 MARCA 2015 ROKU 
 

§ 1 

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w trybie i na zasadach określonych w Statucie 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnkowie. 

2. O czasie, miejscu i porządku Walnego Zebrania członkowie zawiadamiani są 14 dni przed 

terminem poprzez: zawiadomienie osobiste - lista, telefonicznie-sms, e-mail, ogłoszenie na 

stronie internetowej. 

 

§ 2 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2. Sposób prowadzenia Walnego Zebrania określa niniejszy Regulamin. 

§ 3 

1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 

2. Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał w głosowanie jawnym, w 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 

3. Członkowie biorą udział w obradach Zebrania osobiście z prawem jednego głosu i osobiście 

biorą udział w glosowaniu. 

4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 

5. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie. 

6. Kandydat musi wyrazić zgodę. 

§ 4 

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes UTW w Czarnkowie, który następnie zarządza 

wybór Przewodniczącego Zebrania. 

2. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący przejmuje prowadzenie obrad. 

3. Przewodniczący Zebrania zarządza wybór dwóch sekretarzy Zebrania i trzech członków 

Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej, trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Po głosowaniu jawnym składu komisji wybrani członkowie tej komisji wybierają spośród 

siebie przewodniczącego. 

5. Komisja Mandatowo- Skrutacyjna stwierdza prawomocność na podstawie listy obecności. 

Sporządza w tej sprawie protokół, który podpisują członkowie Komisji. 

6. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przyjmuje kandydatów na członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 

7. Zarząd będzie składać się z 7 osób, a Komisja Rewizyjna z 3 osób. 



8. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przeprowadza głosowanie jawne zwykłą większością 

głosów, oblicza wyniki głosowania i podaje do wiadomości. 

9. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

10. Wybór Zarządu następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.  

11. Komisja Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekty 

uchwał Walnego Zebrania. 

12. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykle większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy ogólej liczby członków. 

§ 5 

1. Przewodniczący prowadząc obrady, udziela głosu rozmówcom, przyjmuje wnioski i uwagi 

zgłaszane podczas obrad. 

2. Przewodniczący przedstawia porządek obrad i odpowiada za niego, członkowie głosują za 

porządkiem obrad.  

3. Przewodniczący otwiera i zamyka obrady. 

4. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. 

5. Przewodniczący kieruje pracami Zebrania zgodnie z regulaminem obrad oraz przedkłada do 

zatwierdzenia projekty uchwał.    

 

 

 

 

Przewodniczący 

Walnego Zebrania Członków 


