
 
Załącznik nr  ….  

do protokołu Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego ZLOP 

z dnia 2.07.2021 r. 

 
 

Projekt 
UCHWAŁA NR  1/2021 

 
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych 

 
z dnia 2 lipca 2021 r. 

 
w sprawie: uchwalenie „Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Związku 

Lubuskich Organizacji Pozarządowych. 
 

 
Na podstawie §10 ust. 4 Statutu Związku Lubuskich Organizacji  Pozarządowych w Zielonej 
Górze, uchwala co następuje: 
 
I.  Uchwalić następujący REGULAMIN Walnego Zebrania Sprawozdawczego Związku 
Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze: 

1. Walne Zebranie może podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy 

przedstawicieli – w I terminie. 

2. Walne Zebranie obradujące w drugim terminie może podejmować uchwały 

niezależnie od liczby obecnych delegatów (przedstawicieli). Obrady Walnego Zebrania 

prowadzone są zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz niniejszym Regulaminem. 

 

3. a) W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (§ 8 ust. 1) uczestniczą członkowie 

zwyczajni ZLOP, reprezentowani przez upoważnionych na piśmie przedstawicieli. Stan na 

dzień 25 czerwca  2021 r. uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu członków 

zwyczajnych ZLOP wynosi 147 przedstawicieli. Upoważnienia na piśmie                                 

w wyznaczonym terminie przesłało ….. organizacji członkowskich. 

      b) W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (§ 8 ust.2) uczestniczą także członkowie 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej - skład tych organów w dacie Walnego Zebrania – łącznie 7 

osób, w tym 4 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej. 

       

4. Walne Zebranie otwiera prezes ZLOP, który stwierdza prawomocność obrad na podstawie 

list obecności. Następnie proponuje Walnemu Zebraniu wybór przewodniczącego                          

i sekretarza Walnego Zebrania spośród obecnych uprawnionych do udziału w Walnym 

Zebraniu. 

       Przewodniczącego i sekretarza wybiera się w głosowaniu jawnym. 

 

5. Walne Zebranie w głosowaniu jawnym dokonuje wyboru  spośród uprawnionych do udziału 

w Walnym Zebraniu trzyosobowej komisji wniosków i uchwał, która rozpatruje                         

i przygotowuje na podstawie przebiegu dyskusji projekty uchwał i wniosków. 

 

6. Przewodniczący obrad przedstawia Walnemu Zebraniu propozycje do składu Komisji. 

Delegaci mają prawo do zgłaszania dodatkowych kandydatów. 

 

7. Protokoły Komisji podpisane przez przewodniczącego i członków komisji z ich prac 

załącza się do protokołu Walnego Zebrania. 

 



8. Zgłoszenia do dyskusji dokonuje się ustnie lub na piśmie. Przewodniczący Walnego 

Zebrania  udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a poza kolejnością w sprawach formalnych. 

 

9. Ustala się limit czasu: 

- na dyskusję dla delegatów i zaproszonych gości do 7 min. 

- na replikę lub polemikę do 2 min., 

- zgłaszanie pytań dot. danego wystąpienia do 1 min. 

 

10. Po zamknięciu dyskusji nad sprawami ujętymi w poszczególnych punktach porządku 

obrad, przewodniczący WZ poddaje pod głosowanie projekty uchwał. 

 

11. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych    

      w głosowaniu jawnym, a dotyczącej zmiany statutu 2/3 oddanych głosów. 

 

12. Po obliczeniu wyników głosowania przewodniczący ogłasza je oraz     

      stwierdza czy uchwała została podjęta. 

 
13. Wybór członków władz następują zgodnie z Regulaminem  Wyborów władz ZLOP. 

 

14. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjno-Wyborcza. Przed rozpoczęciem  

wyborów przewodniczący komisji zapoznaje z zasadami głosowania. 

 

15. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie uregulowane niniejszym regulaminem 

       rozstrzyga przewodniczący Walnego Zebrania wg. przejętych  powszechnie zasad. 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

        Sekretarz WZ                                       Przewodniczący  WZ 

 

..................................................    ...................................................... 

 


