
                                                       
 

PROJEKT  R E G U L A M I N U 

OBRAD ZJAZDU DELEGATÓW  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZRZESZENIA 

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE  ODBYWAJĄCEGO SIĘ W 07.05.2016 ROKU 

 
 

& 1 
W zjeździe biorą udział: 
1. Delegaci z głosem stanowiącym wybrani na zebraniach jednostek organizacyjnych Zrzeszenia LZS 
2. Zaproszeni goście z głosem doradczym 

& 2 
Obradami kierują Przewodniczący Zjazdu i jego Zastępca  wybrani przez delegatów w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów. 

& 3 
Zjazd w głosowani jawnym wybiera następujące komisje: 
1. Mandatową                     3 osoby           - stwierdza prawomocność Zjazdu 
2. Wyborczą                       3 osoby            - przedstawia Zjazdowi listę  kandydatów do władz 
                                                                        i Delegatów na Zjazd Krajowy 
3. Uchwał i wniosków        3 osoby            - rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje  
                                                                         projekty uchwał Zjazdu 
4. Skrutacyjną                     3 osoby            - oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości.   
5. Statutową                        3 osoby           -  przygotowuje propozycje zmian w Statucie     
 

& 4 
Do władz statutowych Zrzeszenia i poszczególnych komisji Zjazdu wybierani są Delegaci uczestniczący w 
Zjeździe. 

& 5 
Zjazd podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 50%  Delegatów w 
pierwszym terminie lub w drugim terminie bez względu na ilość. 
Wszystkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
Wnioski formalne głosowane są poza kolejnością. 

& 6 
Delegaci głosują przez podniesienie mandatu. 
Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności ustala liczbę głosów oddanych za przedłożonym wnioskiem lub 
projektem uchwały, następnie liczbę głosów oddanych przeciw i na końcu liczbę głosów wstrzymujących się od 
głosowania. 

& 7 
Wszystkie wyniki głosowania oblicza komisja skrutacyjna. 

& 8 
Wybory Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej,  Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd 
Krajowego Zrzeszenia LZS odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.  
O sposobie głosowania decyduje uchwała zjazdu. 

& 9 
Zjazd wybiera: 
- Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS 
- Radę Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w ilości 23 osób 
- Wojewódzką komisję Rewizyjną w ilości 5 osób 
- Delegatów na Zjazd KZLZS  5 osób plus 2  zastępca 
Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera  9 osobowy Zarząd,  
z podziałem funkcji zgodnie ze Statutem Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS. 
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera zgodnie ze Statutem Przewodniczącego 
i Sekretarza. 

& 10 
Ilość proponowanych kandydatów do władz przez Komisję Wyborczą wynosi: 
- na Przewodniczącego                                 1 
- do Rady Wojewódzkiej                              10 
- do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej      3 
- Delegatów na Zjazd KZLZS                      3 
Uzupełnienie list wyborczych przeprowadza przewodniczący Zjazdu. 
 
 
 
 



 
 

& 11 
Zasady wyboru władz: 
1. W wypadku przyjęcia uchwały o głosowaniu jawnym, Przewodniczący Zjazdu przeprowadza głosowanie 

osobno na poszczególne listy, na zasadach określonych w & 6. 
2. Na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej kandydować mogą delegaci oraz ustępujący Zarząd. 
3. Do władz wojewódzkich mogą być wybierani obecni na Zjeździe, jak również nieobecni delegaci z 

usprawiedliwioną absencją. W takim przypadku należy przedstawić, pisemną zgodę delegata na 
kandydowanie. Nieobecność kandydata na Zjeździe ma prawo uznać za usprawiedliwioną wyłącznie 
Zjazd. 

4. W wypadku przyjęcia uchwały o głosowaniu tajnym, Komisja Wyborcza sporządza listę wyborczą 
kandydatów osobno na Przewodniczącego Rady, do Rady Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji 
Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd KZ LZS, uzupełnione kandydatami zgłoszonymi z sali. 

5. Opatrzone pieczątką Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie listy wyborcze Komisja 
Skrutacyjna wręcza Delegatom Zjazdu po okazaniu przez nich Mandatów Delegata. 

6. Akt głosowania odbywa się według zasady bezpośredniości poprzez złożenie karty do urny wyborczej, czemu 
towarzyszyć musi okazanie mandatu przez Delegata. 

7. Za nieważną uznaje się kartę przekreśloną, zawierającą inne nazwiska, nie opatrzoną pieczątką  
      W-M ZLZS. 

& 12 
Przy wyborze Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe wymagane jest 
uzyskanie 50% głosów plus 1. 
Przewodniczącym zostaje ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów. 
W przypadku więcej jak 2 kandydatów na Przewodniczącego i nie uzyskanie wymaganej liczby głosów w 
pierwszej turze wyborów zarządza się drugą turę wyborów, z udziałem dwóch kandydatów z największą ilością 
głosów. 
Za wybranych do Rady Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej uznaje się tych, 
którzy uzyskali największą ilość głosów. 
Przy jednakowej ilości głosów kandydatów którzy są na końcowych miejscach przekraczających określoną liczbę 
wybieranych zarządza się dla tych osób dodatkowe głosowanie 

& 13 
Komisja Skrutacyjna sporządza protokół przeprowadzonych wyborów i odczytuje go uczestnikom Zjazdu. 

& 14 
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu dyskutantom, dba o właściwą atmosferę obrad i sprawny ich przebieg. 

& 15 
Delegaci i zaproszeni goście, którzy nie otrzymają głosu w dyskusji swoje wystąpienie mogą złożyć do protokółu 
na piśmie. 

& 16 
Każdy delegat zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu, porządku i dyscypliny 
obrad. 

& 17 
Sprawy nie określone w niniejszym regulaminie rozstrzyga Zjazd. 
           
                             
                                                                        Zjazd Delegatów 
                                                        Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia 
                                                                Ludowe Zespoły Sportowe 
                                                                       W OLSZTYNIE                                 Przewodniczący Zjazdu 
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