REGULAMIN
Walnego Zebrania Członków/Delegatów
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego
§1
1. Delegaci podpisują listę obecności i otrzymują opieczętowane karty do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków/Delegatów (zgodnie z § 28 pkt. 3 statutu) w głosowaniu
jawnym wybiera Przewodniczącego Zebranie, Protokolanta oraz Komisję Uchwał i
Wniosków.
3. Prowadzący zebranie przedstawia Delegatom program spotkania oraz Regulamin Walnego
Zebrania Delegatów i powyższe poddaje pod głosowanie jawne.
4. Walne Zebranie może zarówno zmienić jak i uzupełnić program spotkania
§2
Przewodniczący Zebrania ma prawo przerwać wypowiedź Delegata jeżeli nie ma ona związku
merytorycznego z porządkiem Zebrania; może także wykluczyć z dalszych obrad delegata,
który swym zachowanie narusza dobre obyczaje – ostatni fakt poddaje głosowaniu jawnemu.
§3
Prezes Zarządu Głównego przedstawia zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu z
ostatniej kadencji.
§4
Przewodniczący Zebrania udziela głosu:
1. Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej, który składa sprawozdanie .
2. Przewodniczącemu Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§5
1. Przewodniczący Zebrania ogłasza nabór kandydatów na Prezesa. Nazwiska kandydatów
muszą być umieszczone w widocznym miejscu.
2. Przewodniczący Zebrania ogłasza nabór kandydatów do 2 -3 osobowej Komisji
Skrutacyjnej.
§6
1. Po wyborze Prezesa Zarządu Głównego, Przewodniczący Zebrania ogłasza nabór
kandydatów (co najmniej 5) do przyszłego Zarządu.
2. Osoba przedstawiająca kandydata rekomenduje go, po uprzednim uzyskaniu zgody danego
kandydata.

§7
1. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia Zebraniu od strony technicznej sposób
głosowania do poszczególnych Władz Stowarzyszenia.
2. Komisja po zliczeniu głosów ogłasza wynik głosowania i sporządza Protokół.
3. Głosowanie na kandydatów do Władz Stowarzyszenia jest tajne.
§8
Zgodnie z § 39 oraz § 43 Statutu, Przewodniczący Zebrania ogłasza wybory do Głównej
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Po wyborach oba Organy konstytuują
się.
§9
1. Zgodnie z § 30 Statutu, Uchwały Walnego Zebrania Członków/ Delegatów zapadają przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
2. Przy braku quorum, wyznacza się po jednogodzinnej przerwie, drugi termin – bez względu
na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 10
Wybrany Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera z pośród siebie Wiceprezesa,
Sekretarza, Skarbnika.
§ 11
Przewodniczący proponuje 3 osobowy skład Komisji Uchwał i Wniosków – proponowany
skład poddaje pod głosowanie jawne. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
§ 12
1. Nowo wybrany Prezes przedstawia ukonstytuowany Zarząd.
2. Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawia zebranym uchwały i wnioski,
które są poddawane pod głosowanie jawne.
3. Prezes ogłasza zakończenie Walnego Zebrania.
§ 13
Niniejszy Regulamin zgodnie z § 28 pkt. 2 Statutu został zatwierdzony 6 lutego 2009 r. przez
Walne Zebranie Delegatów.

