
 

 

REGULAMIN 
OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA,, KLUB GOLFISTÓW HRABSTWA KŁODZKIEGO W SZCZYTNEJ ” 
                                                     

 

1.Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków, zwane w dalszej części regulaminu    

   zebraniem,  otwiera Prezes lub wiceprezes Klubu  

 

2. Powołania protokolanta  zebrania, dokonuje otwierający zebranie. 

 

3. Na podstawie listy obecności członków, którą prowadzi wyznaczony wcześniej przez Zarząd jego     

    członek, otwierający stwierdza   prawomocność zebrania w pierwszym terminie godz. 17.00 lub  

    drugim terminie godz. 17.20 

 

4. Wybór przewodniczącego zebrania  przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 

 

5. Przewodniczący zebrania poddaje pod głosowanie , uzupełnione o propozycje członków,  projekty  

    regulaminu i porządku zebrania. Po zatwierdzeniu przez zebranie nie mogą być one zmienione. 

 

6. Wszystkie uchwały i decyzje zebrania zapadają zwykłą większością głosów. 

 

7. W przypadku przyjęcia  jawnego głosowania  wyborczego – wybory przeprowadza 

przewodniczący. 
  
       

PORZĄDEK 
OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA,, KLUB GOLFISTÓW HRABSTWA KŁODZKIEGO  W SZCZYTNEJ 
 

1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczego- wyborczego członków, zwanego w dalszej           

    części zebraniem i powołanie protokolanta zebrania. 

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 

3. Wybór przewodniczącego zebrania. 

4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania 

5. Wybór Komisji uchwał i wniosków. 

6. Sprawozdanie  Zarządu za okres sprawozdawczy. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 r./ uchwała nr 1/ 

9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

10. Zatwierdzenie Regulaminu wyboru władz 

11. Wybory Zarządu Klubu / uchwała nr 2/ 

12.Wybory Komisji Rewizyjnej/ uchwała nr 3/ 

13. Zatwierdzenie regulaminów  Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej 

14. Dyskusja   

15. Przyjęcie uchwały zebrania / uchwała nr 4/ 

16. Zakończenie zebrania. 
 

 



       
REGULAMIN 

WYBORÓW WŁADZ PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-

WYBORCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,, KLUB GOLFISTÓW HRABSTWA 

KŁODZKIEGO W SZCZYTNEJ 
                                                        

 

1. Podczas Walnego Zebrania wybierane są:  Zarząd i Komisja Rewizyjna. 
 

2. Głosowanie podczas wyborów może być jawne lub tajne. 
 

3. W przypadku decyzji o głosowaniu tajnym przewodniczący zebrania przeprowadza 

wybory Komisji Wyborczej, która przeprowadzi wybory. 
 

4. Jeżeli zapadnie decyzja o głosowaniu jawnym wybory przeprowadza przewodniczący 

zebrania. 
 

5. Zarząd może składać się z 3 – 7 osób, a Komisja Rewizyjna z 3- 5 osób. Ilość osób w 

Zarządzie i Komisji Rewizyjnej uchwala się przed głosowaniem nad składami 

osobowymi. 
 

6. W przypadku głosowania tajnego Komisja wyborcza sporządza protokoły z tych 

głosowań, natomiast w przypadku głosowania jawnego przygotowuje się uchwały 

dotyczące wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
 

7. Jeżeli liczba kandydatów do władz jest większa niż liczba miejsc we władzach za 

wybranych uważa się te osoby które kolejno uzyskały największą ilość głosów.  
 

8. Natomiast kiedy liczba osób zgłoszonych do władz równa się liczbie osób ustalonych 

we władzach a głosowanie jest jawne  dopuszcza się głosowanie blokiem nad całą listą 

 

9. Do nowych władz nie mogą kandydować osoby które nie uzyskały absolutorium 

Walnego Zebrania. 

 
  

         


