
REGULAMIN
VI ZJAZDU DELEGATÓW

REJONOWEGO WOPR W CHEŁMIE

§ 1

1. W Zjeździe Delegatów Rejonowego  WOPR w Chełmie udział biorą:
1) z głosem stanowiącym – delegaci wcześniej wybrani spośród członków

zwyczajnych;
2) z głosem doradczym - zaproszeni goście.

2. Delegaci Zjazdu Rejonowego WOPR w Chełmie potwierdzają swą obecność na
Zjeździe podpisem na liście obecności i otrzymują mandat VI Zjazdu Rejonowego
WOPR w Chełmie.

3. Zjazd jest prawomocny przy udziale przynajmniej 50% delegatów.
4. Każdy delegat na Zjeździe dysponuje tylko jednym głosem przy każdym głosowaniu.
5. Delegat, który nie przybył na Zjazd nie może być zastąpiony przez drugą osobę.

§ 2

1. Zjazd Delegatów otwiera Prezes lub V-ce Prezes Zarządu Rejonowego WOPR
w Chełmie oraz zgłasza kandydaturę na Przewodniczącego Zjazdu, którą następnie
poddaje pod głosowanie. Głosowanie jest jawne.

2. Przewodniczący obrad Zjazdu proponuje kandydatów na V-ce Przewodniczącego
Zjazdu i Sekretarza Zjazdu, które to kandydatury poddaje się pod głosowanie. Wybory
dokonywane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Przewodniczący Zjazdu przedstawia porządek obrad Zjazdu, który następnie poddaje
pod głosowanie.

§ 3

1. Zjazd Delegatów w zależności od potrzeb wybiera:
1) Komisję Mandatową w składzie 3 osobowym (Przewodniczący, Sekretarz,

Członek), której zadaniem jest stwierdzenie na podstawie listy obecności
prawomocności Zjazdu Delegatów Rejonowego WOPR w Chełmie.

2) Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osobowym (Przewodniczący,
Sekretarz, Członek), której zadaniem jest przedłożenie Zjazdowi Delegatów
w formie pisemnej projektów uchwał zgłoszonych w trakcie obrad Zjazdu
Delegatów.

3) Komisję Wyborczą w składzie 3 osobowym (Przewodniczący, Sekretarz,
Członek), której zadaniem jest przedstawienie delegatom kandydatów do
poszczególnych władz Chełmskiego WOPR i kandydatów na delegatów na Zjazd
WOPR Województwa Lubelskiego oraz ich krótkiej charakterystyki.

4) Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osobowym (Przewodniczący, Sekretarz,
Członek), której zadaniem jest przeprowadzenie identyfikacji uprawnionych do
głosowania, obliczenie głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów w głosowaniu
tajnym.

2. Członkowie poszczególnych Komisji spośród swojego grona wybierają
Przewodniczącego, sporządzają protokoły z pracy Komisji, które po odczytaniu ich
i podpisaniu przekazują do Prezydium Zjazdu.



§ 4
1. Zjazd Delegatów podejmuje uchwały w sprawach:

1) Wyboru Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu;
2) Porządku obrad Zjazdu;
3) Regulaminu Zjazdu;
4) Komisji Zjazdu;
5) Zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Chełmskiego WOPR, Chełmskiej Komisji

Rewizyjnej i Chełmskiej Komisji Dyscyplinarnej;
6) Udzielenia absolutorium Zarządowi Chełmskiego WOPR;
7) Wyboru Prezesa;
8) Wyboru Zarządu Chełmskiego WOPR;
9) Wyboru Chełmskiej Komisji Rewizyjnej WOPR;
10) Wyboru Chełmskiej Komisji Dyscyplinarnej WOPR;
11) Wyboru delegatów na Zjazd WOPR Województwa Lubelskiego;
12) W sprawie wyboru pełnomocników Chełmskiego WOPR do reprezentowania

stowarzyszenia w umowach i sporach pomiędzy Chełmskim WOPR a Członkami
Zarządu;

13) Innych wniesionych przez delegatów.
2. Uchwały  Zjazdu Delegatów Chełmskiego WOPR wymienione w ust. 1
podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 5

1. Zjazd w głosowaniu tajnym wybiera:
1) Prezesa Chełmskiego WOPR;
2) Od 5 do 9 Członków Zarządu Chełmskiego WOPR;
3) Od 3 do 5 Członków Chełmskiej Komisji Rewizyjnej;
4)  3 Członków Chełmskiej Komisji Dyscyplinarnej;

2. Delegaci na Zjeździe mogą zgłaszać kandydatury na Prezesa i do władz Chełmskiego
WOPR, delegatów na Zjazd WOPR Województwa Lubelskiego, Komisji problemowych
i innych spośród delegatów obecnych na Zjeździe. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić
chęć kandydowania.

3. Delegaci, którzy są nieobecni na Zjeździe Delegatów mogą być wybierani tylko w
przypadku gdy wcześniej złożyli pisemne oświadczenie, w którym wyrazili chęć
kandydowania do poszczególnych władz i organów.

4. Za wybranych na Prezesa lub do władz WOPR uważa się osoby, które otrzymały
największą liczbę głosów niemniej jednak niż 50% + 1 głosujących delegatów.

5. Dodatkowe głosowanie zarządza się w przypadkach, gdy kandydaci do władz WOPR
zajmują ostatnie miejsca na listach i uzyskali tę samą liczbę głosów, a limit wymaga
rozstrzygnięcia.

6. Przy głosowaniu tajnym delegaci na Zjeździe swoje głosy wrzucają do urny
zabezpieczonej i otwieranej pod nadzorem członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 6

1. Zjazd rozpatruje wnioski zgłoszone w trakcie obrad.
2. Zjazd wypowiada się poprzez jawne głosowanie nad każdym z przedstawionych

wniosków.



§ 7

1. Przewodniczący Zjazdu Delegatów udziela głosu uczestnikom Zjazdu, zgodnie z
poszczególnymi punktami obrad oraz według kolejności zgłoszeń.

2. Poza porządkiem obrad Przewodniczący Zjazdu udziela głosu wyłącznie w sprawach
formalnych dotyczących:

1) przerwania i odroczenia obrad;
2) stwierdzenia kworum;
3) przerwania lub zmiany prowadzenia obrad;
4) przerwania, odroczenia, zamknięcia dyskusji;
5) zmiany porządku obrad;
6) zamknięcia listy kandydatów;
7) zmiany sposobu głosowania lub przeliczenia głosów;
8) ograniczenia wypowiedzi lub odebrania głosu w dyskusji;
9) zarządzenia przerwy w obradach.

3. O wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie przeciwnego
wniosku rozstrzygają delegaci Zjazdu poprzez głosowanie jawne zwykłą większością
głosów.

4. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą sama
sprawą ponownie zgłaszany.

5. Wystąpienie delegata /wnioskodawcy/ na Zjeździe powinno trwać nie dłużej niż 5 minut.
6. W przypadku przekroczenia 5-cio minutowego limitu czasu przeznaczonego na

wystąpienie Przewodniczący Zjazdu ma prawo zwrócić uwagę, a następnie odebrać głos.
7. W przypadku nieudzielenia głosu w dyskusji z uwagi na brak czasu, każdy uczestnik

Zjazdu ma prawo złożenia swojego wystąpienia lub wniosku na piśmie do protokołu.

§ 8

1. Z przebiegu obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisywany jest
przez Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.
Do protokołu załącza się listę obecności oraz inne dokumenty będące przedmiotem
obrad.

2. Protokół z obrad wraz z załącznikami przechowywany jest w Biurze Zarządu
Rejonowego WOPR w Chełmie.

3. Uchwały zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 9

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Przewodniczący Zjazdu
Delegatów.

§ 10

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zjazd Delegatów
Rejonowego  WOPR w Chełmie.


