
 

 

REGULAMIN NADZYWCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 
LUBELSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

Lublin 16 grudnia 2012 

Nadzwyczajne Zebranie Delegatów LZSS obraduje w oparciu o Statut LZSS oraz niniejszy regulamin. 
Celem zapewnienia sprawnego przebiegu zebrania proponuje się następujący regulamin obrad .  
 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego  

    odbędzie się w: 

 - pierwszym terminie 16 grudnia 2012 roku o godz.  1100   

 - drugim terminie  16 grudnia 2012 roku o godz.  1115. 

 

2. W Walnym Zebraniu Delegatów zobowiązani są uczestniczyć Delegaci wybrani w klubach        
i sekcjach zrzeszonych w LZSS,  posiadający pisemne upoważnienia, które na  nadzwyczajnym  WZD  
wymienia się na mandaty, w ilości równej liczbie delegatów na WZD w dniu 18 stycznia 2012r.           
Prezesów Klubów czyni się odpowiedzialnymi za zapoznanie Delegatów  Klubu z następującymi 
materiałami: 

- Porządek zebrania  
- Regulamin zebrania  
- Projekt Statutu LZSS  (zostanie umieszczony na stronie www.lzss.lublin.pl co najmniej  
  na 10 dni przed WZD) 
- Regulamin Komisji Rewizyjnej (zostanie umieszczony na stronie www.lzss.lublin.pl co najmniej  
  na 10 dni przed WZD) 
 

3. Zebranie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim: 
-  co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania delegatów w pierwszym terminie 
-  przy dowolnej liczbie delegatów w drugim terminie. 

 

II. WŁADZE ZEBRANIA 

 

1. Obradami kieruje prezydium nadzwyczajnego WZD. 

 

2. W skład prezydium wchodzą: 

- Przewodniczący zebrania – wybierany przez delegatów 

-  Sekretarz zebrania – wybierany przez delegatów 

-  Prezes Zarządu Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

-  Wiceprezesi  Zarządu 

 

3. Walne Zebranie w jawnym głosowaniu wybiera komisję mandatową. 

 

4. Przewodniczący Zebrania prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, oraz 

zatwierdzonym regulaminem, udziela i odbiera głos dyskutantom, zarządza głosowania. 



 

 

 

III. TOK OBRAD NADZYWCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zbiera się w celu 

1.  Zatwierdzenia Statutu Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego 

2. Zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej 

3. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów PZSS 

2. Uczestnicy zebrania zabierają głos w dyskusji podając imię nazwisko (do protokołu) oraz na 

jaki temat zabierają głos. Dyskusja może być prowadzona wyłącznie w sprawach związanych z 

powodem, dla którego Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zostało zwołane. 

3. Delegatowi głosu może udzielić Przewodniczący Zebrania, który powinien czuwać nad 

celowością oraz tematyką wypowiedzi. 

4. W sprawach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Prezydium Zebrania 

zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. 

5. Obrady zebrania są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę, miejsce, listę 

obecności, porządek obrad, głosowania i jego wyniki, przebieg dyskusji oraz uchwały. 

Jakiekolwiek zmiany regulaminu i porządku obrad zatwierdzonego przez nadzwyczajne WZD 

LZSS  mogą być dokonane w czasie obrad, tylko kwalifikowaną większością głosów to jest 2/3 

obecnych uprawnionych do głosowania. 

 


