Regulamin
Walnego Zgromadzenia Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi,
w dniu 25.03.2013 r.

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
1.1. Prezes ustępującego Zarządu Oddziału dokonuje otwarcia Zgromadzenia, a następnie proponuje
kandydata na Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
1.2. W przypadku zgłoszenia innych kandydatur Prezes Zarządu Oddziału przeprowadza wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia powołując doraźnie Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób.
1.3. Wybory Przewodniczącego Zgromadzenia odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.
2. Zadania Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady, kierując się postanowieniami statutu
i niniejszego regulaminu oraz porządkiem obrad.
2.2. Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia może inicjować ograniczenie czasu
przemówień, zamknięcie listy mówców, przerwanie dyskusji, głosowanie nad całością lub częścią wniosku bądź
grupą wniosków.
2.3. Sekretarz Zgromadzenia wspomaga Przewodniczącego notując nazwiska osób zgłaszających się do
głosu, nadzorując pracę protokolanta oraz prowadząc notatki ułatwiające Przewodniczącemu prowadzenie
obrad.
2.4. Protokół Zgromadzenia wymaga podpisania przez Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Komisje Zgromadzenia.
3.1 Postanowienia ogólne.
3.1.1 W czasie Zgromadzenia działają komisje organizacyjne, stanowiące organy pomocnicze Zgromadzenia.
Komisjami organizacyjnymi Zgromadzenia są komisje: Mandatowo-Skrutacyjna, Wnioskowa i Wyborcza.
3.1.2 Komisje Mandatowo-Skrutacyjna i Wnioskowa powinny liczyć po 3 osoby. Komisja Wyborcza powinna
liczyć 5 osób.
3.1.3 W skład Komisji Wyborczej wchodzą Prezesi Kół z urzędu oraz członkowie zaproponowani przez
Przewodniczącego Zebrania.
3.1.4 Wybory komisji organizacyjnych przeprowadza się zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, spośród członków zaproponowanych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
Kandydatury zaproponowane przez Przewodniczącego mogą być uzupełnione przez członków Stowarzyszenia.
3.1.5 Członkowie wybrani do komisji organizacyjnych Zgromadzenia wybierają spośród siebie
Przewodniczących.
3.1.6 Członek Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, w przypadku kandydowania do władz Oddziału powinien być
wyłączony z udziału w pracach komisji, której skład należy wówczas uzupełnić.
3.1.7 Wybory władz Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym. Wyboru formy głosowania
dokonują członkowie Oddziału, biorący udział w Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3.2 Komisja Mandatowo-Skrutacyjna
3.2.1 Do zadań Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej należy obliczanie i podawanie ustne Przewodniczącemu
Zgromadzenia głosów członków oddanych za wnioskiem , przeciwko wnioskowi
i wstrzymujących się od głosowania oraz zorganizowanie wyborów do władz Stowarzyszenia,
a następnie sporządzenie protokołu zawierającego wyniki wyborów.

3.2.2 Po otrzymaniu od Przewodniczącego Zgromadzenia wykazu kandydatów do władz Oddziału w
przypadku przyjęcia tajnej formy głosowania Komisja przygotowuje karty do głosowania opatrzone pieczęcią
Oddziału. Nazwiska kandydatów na poszczególnych listach wpisywane są w porządku alfabetycznym.
3.2.3 Karty do głosowania obejmują: listę kandydatur na Prezesa Zarządu Oddziału oraz listy kandydatur na
członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Delegatów na Zjazd.
3.2.4 Komisja organizuje składanie kart do urny wyborczej, zaznaczając oddanie głosu na wykazie członków.
3.2.5 Zastępcami członków poszczególnych władz zostają osoby, które uzyskały kolejną ilość głosów po
wyłonieniu członków władz. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez osoby pretendujące do
funkcji członka lub zastępcy, przeprowadza się głosowanie jawne. O kolejności decyduje zwykła większość
głosów.
3.2.6 Nieważne są karty do głosowania:
•
nie ostemplowane pieczęcią Stowarzyszenia,
•
przekreślone w całości,
•
z dopisanymi nazwiskami nie zgłoszonymi do Zgromadzeniu,
•
zawierające więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba członków odpowiedniego organu władz, określona
w statucie.
3.2.7 Protokół wyników wyborów, zawierający liczbę głosów uzyskanych przez każdego kandydata podlega
przekazaniu wraz z kartami do głosowania złożonymi przez członków, Przewodniczącemu Zgromadzenia, dla
ogłoszenia składu osobowego poszczególnych organów wybranych władz.
3.3 Komisja Wnioskowa.
3.3.1 Komisja Wnioskowa analizuje pod względem formalnym i merytorycznym wnioski złożone na piśmie do
Przewodniczącego przez uczestników, grupy uczestników, problemowe.
3.3.2 Komisja może poprawiać redakcję wniosku, zachowując jego merytoryczną treść bez zmian.
3.3.3 Komisja może również formułować własne wnioski na podstawie przebiegu dyskusji w czasie obrad
Zgromadzenia.
3.3.4 Po przeprowadzeniu analizy i tematycznym uszeregowaniu wniosków lub grup wniosków, Komisja
kwalifikuje wnioski, w zależności od ich znaczenie i możliwości realizacji, jako projekty uchwał lub dezyderatów.
Komisja może proponować podjęcie uchwały o przyjęcie en bloc całości lub grup wniosków.
3.3.5 Jeżeli, zdaniem Komisji, określone wnioski są nierealne lub niecelowe, Komisja przedstawia propozycję
odrzucenia ich przez Zgromadzenie.
3.3.6 Przewodniczący Komisji Wnioskowej referuje wnioski na Walnym Zgromadzeniu Oddziału.
Przewodniczący Zgromadzenia przeprowadza dyskusję oraz głosowanie w sprawie ewentualnych zmian i
przyjęciu wniosków lub grup wniosków.
3.3.7 Wyniki dyskusji i wyniki głosowania Przewodniczący Komisji odnotowuje na referowanym opracowaniu
w formie skróconej adnotacji, np. „przyjęty”, „odrzucony”.
3.3.8 Oryginały wniosków złożonych przez członków oraz referowane opracowanie wniosków
z poczynionymi adnotacjami Przewodniczący Komisji przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia.
3.4 Komisja Wyborcza.
3.4.1 Zadaniem Komisji Wyborczej jest przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu propozycji składu osobowego
do władz Oddziału w następującej kolejności:
•
kandydaturę na Prezesa Oddziału
•
kandydatury na członków Zarządu Oddziału (13+3 z-ów)
•
kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej (3-5+2 z-ów)
•
kandydatury na członków Sądu Koleżeńskiego (3-7+2 z-ów)
•
kandydatury na Delegatów na XXXVII Zjazd Delegatów SGP (2+2 z-ów)
3.4.2 Przed umieszczeniem na liście kandydata Komisja jest zobowiązana upewnić się o jego zgodzie na
kandydowanie.
3.4.3 Po ustaleniu przez Walne Zgromadzenie listy kandydatur obejmujących propozycję Komisji oraz
ewentualne dodatkowe kandydatury z Sali, Komisja przekazuje listy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
dla przeprowadzenia wyborów.
4. Postanowienia końcowe.
4.1 Zmiana niniejszego regulaminu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
4.2 Wprowadzenie Zmiany regulaminu dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

