
Regulamin 

XII  Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Łomżyńskiego SEP (projekt) 

§ 1 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału SEP należą sprawy 

określone szczegółowo w  statucie SEP 

§ 2 

W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym wszyscy 

członkowie Oddziału Łomżyńskiego SEP 

§ 3 

W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału mają prawo uczestniczyć - z głosem 

doradczym - zaproszeni goście. 

§ 4 

Obrady WZCO są prawomocne przy obecności 1/2 liczby uprawnionych. W drugim terminie 

obrady są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 

§ 5 

1. Obrady WZCO otwiera prezes Zarządu Oddziału SEP 

2. Otwierający zebranie zarządza wybór Prezydium WZCO w składzie przewodniczący i 

sekretarz. 

§ 6 

Przewodniczący WZCO zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad. WZCO może 

zmienić kolejność spraw w porządku obrad. 

§ 7 

Obecni na WZCO wybierają ze swego grona: 

1. komisję mandatowo - wyborczą w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy 

obecności i orzeczenie o prawomocności WZCO oraz przygotowanie list kandydatów, 

2. komisję uchwał i wniosków w składzie 3 osób, której zadaniem jest rozpatrywanie pod 

względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków oraz przedkładanie ich Walnemu 

Zgromadzeniu, 

3. komisję skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest wykonywanie czynności 

technicznych związanych z głosowaniem, obliczanie wyników głosowania i podawania tych 

wyników przewodniczącemu WZCO. 

 

§ 8 

Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji 

zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 9 

1. Z czynności komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez przewodniczącego 

i sekretarza komisji są przekazywane przewodniczącemu WZCO. 

2. Przewodniczący komisji składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji 

i przedstawia wnioski bezpośrednio  na WZCO. 

§ 10 

Liczbę członków poszczególnych władz uchwala WZCO zgodnie ze statutem SEP. 

§ 11 

1. Kandydatów do władz mogą zgłaszać: 

1) uczestnicy WZCO 

2) zarząd 

3) komisja rewizyjna spośród członków ustępujących władz. 

2. Kandydatami do władz mogą być członkowie SEP posiadający bierne prawo wyborcze, 

którzy wyrazili zgodę na proponowane funkcje. 

3. Decyzję o zamknięciu listy kandydatów podejmuje WZCO w głosowaniu jawnym. 



4. Komisja mandatowo - wyborcza przygotowuje listy do głosowania umieszczając nazwiska 

kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

§ 12 

Wybory do władz SEP przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których 

umieszczono nazwiska i imiona kandydatów w kolejności ustalonej powyżej. Głosowanie 

odbywa się przez złożenie kart do urny w obecności komisji skrutacyjnej. 

Jako głosy ważne uważa się te, w których liczba osób nie skreślonych jest równa lub mniejsza 

od liczby wybieranych członków 

§ 13. 

1. W wyniku wyborów  prezesem oddziału SEP zostaje kandydat, który uzyska ponad 1/2 

oddanych ważnych głosów. 

2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na prezesa żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej 

liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania na dwóch kandydatów, którzy w pierwszej 

turze uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje dłuższy 

staż członkowski. 

3. Członkami zarządu, sądu koleżeńskiego i komisji rewizyjnej zostają kandydaci, którzy 

otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Przy równej ilości głosów na miejscach 

mandatowych o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski. 

§ 14. 

1.Otwierając dyskusję przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłaszania się. Czas 

określony dla jednego mówcy nie może przekraczać 5 minut. 

2. gościom WZCO przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością. 

3. Przewodniczący obrad ma prawo  zwrócić uwagę mówcy, który przekroczył wyznaczony 

czas, lub odbiega od tematu dyskusji. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może 

odebrać głos.  

4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. 

5. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny 

być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza WZCO. 

§ 15 

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący podaje wnioski pod głosowanie. Głosowanie 

odbywa się jawnie. 

§ 16 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

prezydium WZCO. 

§ 17 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad przewodniczący ogłasza 

zamknięcie obrad WZCO. 

§ 18 

1. Z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału SEP sekretarz prezydium sporządza 

protokół i podpisuje go wraz z przewodniczącym obrad. 

2. Protokół powinien zawierać stwierdzenie prawomocności, datę, miejsce obrad, liczbę 

uczestników, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał i wyniki 

wyborów. 

3. Każdy członek SEP i upoważniony przedstawiciel członka wspierającego ma prawo 

przeglądać protokół, jak też żądać dostarczenia odpisów interesującej go uchwały. 

 

Regulamin niniejszy został uchwalony na XII Walnym Zgromadzeniu  

Oddziału Łomżyńskiego SEP w dniu 17.03.2018 r. 

Przewodniczący obrad: 


