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     REGULAMIN OBRAD 

              XVII ZJAZD DELEGATÓW  

            LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 

___________________________________________________________________________ 

          § 1 

W XVII Zjeździe Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego biorą 

udział: 

1. Z głosem stanowiącym: 

a) Delegaci wybrani na powiatowych zjazdach Szkolnego Związku  Sportowego,  

    oraz członkowie ustępujących władz. 

2. Z głosem doradczym w Zjeździe uczestniczą: 

a) członkowie wspierający, 

b) zaproszeni goście. 

§ 2 

Do kierowania pracami XVII Zjazd Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego 

Związku Sportowego powołuje, w głosowaniu jawnym. 

1. Przewodniczącego i sekretarza Zjazdu w liczbie – 2. osoby 

a) Przewodniczący kieruje obradami Zjazdu i rozstrzyga sprawy nie ujęte                             

w regulaminie. 

2. Komisję Mandatową w liczbie – 3 osoby 

Komisja, bada dokumentację wyborczą i po stwierdzeniu prawomocności Zjazdu 

potwierdza to protokołem. Zjazd jest prawomocny i może podejmować uchwały,  

o ile uczestniczy w nim ponad 50% delegatów, bądź  jest przeprowadzony  

w II terminie. 

3. Komisję Wyborczą w liczbie – 3 osoby 

Przedstawia Zjazdowi propozycje składu Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej,                

oraz delegatów na Krajowy Zjazd  Delegatów, oraz przeprowadza wybory. 

4. Komisja Statutowa w liczbie – 3 osoby 

Komisja przedstawia  Zjazdowi  propozycje zmian w statucie Związku. 

5. Komisję Skrutacyjną w  liczbie – 3 osób (jedynie przy wyborach tajnych) 

Komisja przygotowuje karty wyborcze i przeprowadza  wybory, oraz ogłasza składy 

osobowe nowo wybranych władz. Komisja działa w wypadku wyborów tajnych.  
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Członkowie tej komisji nie mogą kandydować w wyborach. Członkami Komisji muszą 

być osoby uczestniczące w Zjeździe z głosem stanowiącym, 

§ 3 

1. Decyzje w komisjach zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 4 

XVII Zjazd Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego SZS wybiera: 

1. Zarząd Związku w liczbie 7-9 osób, w tym Prezesa 

2. Komisję Rewizyjną w liczbie 3 osób.  

3. Delegatów na Zjazd Krajowy SZS w liczbie  4 osób. 

4. Zjazd ustala, tryb wyborów do władz Związku – tajny lub jawny.     

§ 5 

1. Zgłoszenia do dyskusji są składane na piśmie do Przewodniczącego Zjazdu. 

2. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut. 

3. Każdy uczestnik Zjazdu ma prawo złożyć tekst wystąpienia na piśmie do protokołu. 

4. Wystąpienia wygłoszone lub złożone na piśmie do protokołu są równorzędne. 

5. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza kolejnością gościom i w sprawach 

formalnych. 

6. Ograniczenia wystąpienia nie dotyczą gości Zjazdu. 

§ 6 

 Wszystkie Uchwały XVII Zjazdu Delegatów Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego 

Związku Sportowego przyjmowane są zwykłą większością głosów. przy co najmniej 50% 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie zwykłą większością 

głosów, bez względu na liczbę obecnych delegatów uprawnionych do głosowania. 

§ 7 

1. Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący  

i Sekretarz Zjazdu. 

2. Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez XVII Zjazd Delegatów 

Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. 

                                                                                                  XVII Zjazd Delegatów  

                                                                                                   Lubelskiego Wojewódzkiego  

Lublin, dnia 24.10.2020                                                      Szkolnego Związku Sportowego 


