Załącznik nr 2
do uchwały nr 41/13/11/17
Zarządu Dolnośląskiego WOPR

REGULAMIN
ZEBRANIA ŚRODOWISKOWEGO CZŁONKÓW
DOLNOŚLĄSKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO
WE WROCŁAWIU

dnia 1 grudnia 2017 roku
§ 1 Zebranie Środowiskowe
Zebranie ma na celu wybór czterech delegatów na Zjazd Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu
i odbywa się zgodnie z § 11, 12 ust 1., 13 Statutu Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu
i uchwałami nr 39, 40 i 41 z dnia 13 listopada 2017 roku Zarządu Dolnośląskiego WOPR
we Wrocławiu oraz niniejszym regulaminem.
§ 2 Uczestnicy
1. W Zebraniu Środowiskowym Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu mogą brać udział z głosem
decydującym – członkowie Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu, posiadający przy sobie
legitymację członkowską z opłaconymi składkami za 2017 rok.
2. Członkowie po wpisaniu swoich danych osobowych, adresu zamieszkania i stwierdzeniu
własnoręcznym podpisem swojej obecności na liście, maja prawo wstępu na salę i udziału
w wyborach i głosowaniu.
3. Każdy Członek dysponuje tylko jednym głosem.
4. Członek, który nie przybył na zebranie środowiskowe nie może być zastąpiony przez osobę
drugą.
5. Członkowi, który nie przybył na zebranie środowiskowe lub w trakcie opuścił jego obrady
nie przysługuje prawo wyborcze.
§ 3 Obrady
1. Zebranie otwiera Prezes Zarządu Dolnośląskiego WOPR, który pełni rolę kierującego obradami
Przewodniczącego Zebrania.
2. Na wniosek Przewodniczącego Zebrania wybierany jest protokolant, którego zadaniem jest
protokołowanie przebiegu Zebrania.
3. Na wniosek Przewodniczącego Zebrania obecni członkowie wybierają 2-osobową Komisję
Skrutacyjno-Wyborczą, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów, obliczanie oddanych
głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów na delegatów na Zjazd Dolnośląskiego WOPR.
4. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza pracuje kolegialnie pod kierownictwem wybranego spośród
swojego grona Przewodniczącego.
5. Przewodniczący Zebrania dba o właściwą atmosferę, kieruje obradami zgodnie z porządkiem
obrad i niniejszym regulaminem oraz udziela głosu dyskutantom na podstawie zgłoszeń.
6. Kierujący obradami udziela głosu w sprawach formalnych lub dla złożenia wyjaśnień,
decydując o tym, czy sprawa jest formalna.
7. Kierujący obradami ma prawo określenia czasu przemówień i wystąpień oraz zamknięcia
dyskusji.
8. Za wnioski formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu prowadzenia obrad, sposobu
głosowania, zarządzania przerw itp. [mogą być zgłaszane ustnie]
9. Kierujący obradami po wyborze delegatów na Zjazd i ogłoszeniu wyników zamyka zebranie.

§ 4 Głosowania
1. Głosowanie na zebraniu odbywa się:
- w sposób jawny przez podniesienie ręki
- w sposób tajny, przy wyborze delegatów na Zjazd Dolnośląskiego WOPR.
2. Do ważności podejmowania decyzji wymagana jest zwykła większość głosów uprawnionych
do głosowania.
§ 5 Wybory delegatów na Zjazd Dolnośląskiego WOPR
1. Członkowie wybierają czterech delegatów na Zjazd Dolnośląskiego WOPR.
2. Członkowie mają prawo zgłoszenia kandydatów na delegatów.
3. Warunkiem umieszczenia kandydata na liście jest zgoda kandydata.
4. Członek Komisji Skrutacyjno-Wyborczej nie może kandydować na delegata.
5. Ostateczne ułożenie alfabetycznie listy kandydatów przedstawia Przewodniczący Zebrania.
6. Wybory tajne przeprowadza się przez złożenie list do urny wg kolejności podanej przez
Przewodniczącego Zebrania.
7. Po obliczeniu głosów, Przewodniczący Komisji Skrutacyjno-Wyborczej ogłasza wyniki wyborów.
8. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały największa liczbę głosów członków obecnych na
Zebraniu.
9. W przypadku równej ilości głosów, przeprowadza się wybory uzupełniające.
10. Członek wybrany na delegata zachowuje mandat na okres trwania kadencji.
§ 6 Postanowienia końcowe
Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Zebrania.

