Regulamin
Walnego Zgromadzenia Członków
Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu
zatwierdzony uchwałą w dniu 2 marca 2018r.
§1
Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół
Przemyśla i Regionu, zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem, prowadzenia obrad oraz
podejmowania uchwał.
§2
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla
i Regionu, zwanego dalej TPPiR o uprawnieniach stanowiących.
§3
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia są:
1) sprawozdawcze,
2) sprawozdawczo-wyborcze.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd TPPiR raz w roku w I kwartale, jako:
1) sprawozdawcze za rok ubiegły,
2) sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie członków Komisji Rewizyjnej ,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych TPPiR.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przed upływem 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i może obradować jedynie nad sprawami dla których zostało
zwołane.
6. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd TPPiR zawiadamia każdego członka na
piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej i na tablicy ogłoszeń TPPiR, co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu podaje się:
termin,
godzinę,
miejsce,
proponowany Porządek Walnego Zgromadzenia.
7. Materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie powinny być wyłożone do wglądu dla
członków TPPiR, nie później niż w przeddzień Walnego Zgromadzenia.
§4
Jeżeli na zwołanym Walnym Zgromadzeniu w I terminie nie ma wymaganego quorum
zwołuje się Walne Zgromadzenie w II terminie, w tym samym dniu nie później niż 15 minut od
terminu pierwszego.
§5
1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni TPPiR.
2. Członkowie zwyczajni uczestniczą w obradach z prawem głosu.
3. Członkowie wspierający i honorowi uczestniczą w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia:
1) z głosem doradczym,
2) mają prawo do zgłaszania wniosków i propozycji.
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Uczestnicy Walnego Zgromadzenia potwierdzają podpisem swój udział w Walnym
Zgromadzeniu.
Na obrady Walnego Zgromadzenia Zarząd może zaprosić gości - sympatyków, przedstawicieli
mediów itp.
§6
W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu TPPiR oraz
Komisji Rewizyjnej TPPiR.
Zarząd TPPiR i Komisja Rewizyjna TPPiR mają prawo udzielania odpowiedzi na wnioski
zgłoszone w dyskusji.
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu TPPiR, który:
 stwierdza prawomocność obrad,
 prowadzi je do wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Prezydium Walnego Zgromadzenia,
zwanego dalej Prezydium w składzie:
1) Przewodniczący Prezydium,
2) Zastępca Przewodniczącego Prezydium,
3) dwóch Sekretarzy Prezydium.
W skład Prezydium może wejść tylko członek zwyczajny TPPiR, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Zgłoszeń kandydatów wchodzących w skład Prezydium dokonują:
1) Prezes Zarządu,
2) członkowie zwyczajni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.
Przewodniczącym Prezydium Walnego Zgromadzenia nie może być Prezes Zarządu ani
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, które podpisują
Przewodniczący Prezydium i dwaj Sekretarze Prezydium.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności:
 co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie,
 bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub inny wybrany sposób.
Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządzany jest w trzech egzemplarzach protokół, który
podpisują Przewodniczący Prezydium i dwaj Sekretarze Prezydium. Protokół winien
odtwarzać wiernie i możliwie dokładnie cały przebieg Walnego Zgromadzenia; powinien
zawierać:
 miejsce i datę Walnego Zgromadzenia,
 wskazanie osoby, która otworzyła Walne Zgromadzenie,
 zwięźle określoną treść zgłaszanych wniosków i propozycji,
 wyniki głosowania i wyborów.
Załączniki do protokołu stanowią:
 podjęte uchwały,
 lista obecności uczestników obrad Walnego Zgromadzenia,
 a w przypadku, gdy jest to protokół z Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego
także protokoły (w trzech egzemplarzach) z pierwszego posiedzenia Zarządu TPPiR oraz
Komisji Rewizyjnej TPPiR podpisane przez wszystkich członków właściwych władz.
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§7
Przewodniczący Prezydium:
1) kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie:
 ze Statutem TPPiR,
 z ustalonym porządkiem obrad,
 niniejszym Regulaminem
czuwając nad jego sprawnym przebiegiem,
2) przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia i omawia każdy jego punkt,
3) udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, wg. kolejności zgłoszeń; członkom
Zarządu lub osobom przez nie upoważnionym, a także członkom Komisji
Rewizyjnej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością,
4) zarządza wybór w głosowaniu jawnym:
a) Komisji Uchwał i Wniosków w liczbie 3 osób,
b) Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w liczbie 3 osób (po zamknięciu list wyborczych),
5) przeprowadza głosowania i stwierdza ważność głosowania,
6) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie obrad
Walnego Zgromadzenia.
2. Komisja Uchwał i Wniosków:
1) zbiera i ewidencjonuje wnioski i postulaty zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu,
2) przygotowuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza:
1) sporządza listy zgłoszonych kandydatów,
2) prowadzi obsługę i organizacje głosowań oraz oblicza i podaje wiadomości wyniki
głosowań,
3) sporządza protokoły i ogłasza wyniki.
4. Każda Komisja:
 wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza,
 spisuje protokół ze swojej działalności, który po podpisaniu przez jej członków
przekazuje Przewodniczącemu Prezydium.
5. Sekretarze Prezydium notują przebieg obrad i sporządzają Protokół z Walnego
Zgromadzenia.
§8
Uczestników Walnego Zgromadzenia obowiązują następujące zasady:
1)
głos zabiera uczestnik Walnego Zgromadzenia tylko i wyłącznie za zgłoszeniem przez
podniesienie ręki i po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Prezydium,
2)
zabierający głos mówi krótko, na temat (maks. 2 minuty) i zgodnie z aktualnie
omawianym punktem porządku obrad,
3)
Przewodniczący Prezydium ma prawo przerwać dyskutantowi jeżeli uzna, że jego
wypowiedź zakłóca prowadzenie zebrania,
4) sprawy sporne rozstrzyga Przewodniczący Prezydium lub osoba przez niego wskazana.
§9
1. Wybór władz TPPiR na czteroletnią
kadencję (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
przeprowadzany jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Walne Zgromadzenie może zadecydować, iż wybór władz TPPiR może być przeprowadzony
w głosowaniu jawnym.
3. Osoby zgłaszane do władz TPPiR powinny być na sali i wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Zgłoszeń kandydatów wchodzących do władz TPPiR dokonują członkowie zwyczajni
uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu.
1.
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Ilość zgłaszanych kandydatów nie jest ograniczona i może być większa niż określona w
Statucie TPPiR liczba członków tych władz.
Jeżeli do właściwego organu władzy TPPiR zgłoszona jest taka sama liczba kandydatów,
jak ilość członków tego organu określona w Statucie TPPiR głosowanie może być
prowadzone bądź:
 na każdego ze zgłoszonych kandydatów,
 na całą listę.
Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do właściwych władz TPPiR jest większa niż ilość
członków tego organu określona w Statucie TPPiR każdy głosujący członek oddaje głos
maksymalnie na:
 7 kandydatów do Zarządu,
 3 kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Po ogłoszeniu wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą Przewodniczący
Prezydium ogłasza kilkominutową przerwę i zaprasza członków wybranych do władz
TPPiR na ich pierwsze posiedzenia, w czasie którego wybierają oni spośród siebie osoby
funkcyjne.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Prezydium przedstawia Prezesa Zarządu
i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którzy przedstawiają osoby funkcyjne władz TPPiR.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w Statucie TPPiR, niniejszym regulaminie stosuje się
rozwiązania przyjęte bądź:
 w drodze głosowania przez ustaloną większość zgromadzonych członków,
 przez aklamację
Regulamin wchodzi w życie z chwila uchwalenia przez Walne zgromadzenie.
Sekretarze Walnego Zgromadzenia
Członków TPPiR

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Członków TPPiR

Barbara Szynal
Wiesława Radochońska

Marian Hnatyk
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