
PROJEKT REGULAMINU 
 

Z obrad delegatów Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Myślenickiego Podokręgu Piłki 
Nożnej w dniu 28.06.2016 r. 

§ 1 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej zwołuje się na 
podstawie Uchwały Zarządu MZPN w Krakowie oraz Uchwały Zarządu Podokręgu Myślenice z dnia 19 
maja 2016 

§ 2 

Podział mandatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze dokonuje się wg stanu klubów na 
dzień 31.12.2015 r. tj. 45 kluby 

§ 3 

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani 
przez podmioty określone w § 25 ust. 1 litera A Statutu MZPN należących terytorialnie do Podokręgu Piłki 
Nożnej w Myślenicach zgodnie z ilością przysługujących mandatów: 

a) Kluby II Ligi Kobiet – 2 mandaty 
b) Kluby III Ligi Kobiet – 1 mandat 
c) Klasa Okręgowa – 2 mandaty 
d) Klasa A,B,C – 1 mandat 
e) Uczniowskie Kluby Sportowe, Kluby Młodzieżowe – 1 mandat 
f) Wydział Sędziowski – 4 mandaty 
g) Rada Seniorów – 1 mandat 

§ 4 

Mandaty przysługują w stosunku klubowym według najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaproszeni goście 
oraz przedstawiciele władz sportowych i członkowie ustępujących władz Podokręgu, którzy nie są 
delegatami biorą udział w zebraniu z głosem doradczym. Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej moga być 
wybrani członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej do nowej Komisji Rewizyjnej 

§ 5 

Dla ważności Walnego Zebrania do podejmowania wiążących uchwał konieczny jest udział co najmniej ½ 
ilości delegatów, a w drugim terminie 1/3 ilości obecnych delegatów 

§ 6 

Charakter i tryb obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu Piłki Nożnej 
Myślenice 

a) Obrady Walnego Zebrania są jawne 
b) Porządek i regulamin obrad zatwierdza Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów 
c) Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu zapadają zwykłą większością 
głosów 
d) Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos 

 

 

 



§ 7 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze otwiera Prezes Zarządu Podokręgu, proponuje kandydata na 
przewodniczącego i sekretarza obrad. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza odbywa się w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 8 

Przewodniczący obrad: 

a) Przedstawia do zatwierdzenia przez Walne Zebranie projekt porządku i regulaminu obrad 
b) Prowadzi obrady czuwając nad jego sprawnym przebiegiem 
c) Udziela głosu uczestnikom zebrania w kolejności zgłoszenia 
d) Określa maksymalny czas trwania wystąpienia 

§ 9 

Na wniosek przewodniczącego zebrania delegaci powołują Prezydium, które rozstrzyga sprawy sporne, 
wynikłe w trakcie obrad, a nie ujęte w regulaminie 

§ 10 

Walne Zebranie może doprosić do Prezydium z głosem doradczym uczestniczących w Zebraniu 
zaproszonych gości 

§ 11 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród 
zgłoszonych kandydatów wybiera: 

a) komisję Mandatowo-Skrutacyjną – 3 osoby 
b) komisję Wnioskową – 3 osoby 
c) komisję Wyborczą – 3 osoby 

§ 12 

W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą wejśc delegaci zgłoszeni na kandydatów na Prezesa 
Podokręgu oraz członków wybieranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

§ 13 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: 

a) Sprawdza prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, jego 
prawomocność i uprawnienia do podejmowania wiążących uchwał 
b) Przedkłada zebraniu sprawozdanie Komisji 
c) Liczy głosy delegatów nad podejmowanymi uchwałami z czego sporządza protokół Komisji 

§ 14 

Komisja wnioskowa: 

a) Śledzi przebieg Walnego Zebrania i dyskusje jego uczestników 
b) Formułuje wnioski przedkładając Walnemu Zebraniu propozycje uchwał 

 

 



§ 15 

Komisja Wyborcza przedkłada Walnemu Zebraniu listę delegatów i kandydatów na Prezesa Podokręgu, 
członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej 

§ 16 

Komisje określone w § 11 ze swego składu wybierają Przewodniczącego, którzy złożą Walnemu 
Zebraniu sprawozdanie z prac Komisji 

§ 17 

Prawo zabierania głosów i zgłoszenia wniosków przysługuje wszystkim uczestnikom zebrania 

§ 18 

W głosowaniu uczestniczą delegaci poprzez podniesienie mandatów 

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

-a) Wybór Prezesa Podokręgu 
b) Wybór członków Zarządu Podokręgu 

c) Wybór Komisji Rewizyjnej 
d) Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz Podokręgu 

e) Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Podokręgu 
f) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 

g) Uchwalanie kierunków działania Podokręgu 

§ 20 

 Zarząd Podokręgu składa się z 9 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym wybranego zgodnie 
z § 15 Prezesa 

§ 21 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego 

§ 22 

Zasady wyborów do władz Podokręgu: 

a) Wybory dokonywane są w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie zadecyduje inaczej 
b) Warunkiem kandydowania do władz Podokręgu jest wyrażenie na to zgody przez kandydata 

c) Kandydatem do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być kandydat nieobecny na Sali obrad, pod 
warunkiem że wcześniej przedłoży stosowną pisemną zgodę, oraz mandat delegata z Klubu 
d) Komisja Wyborcza przedstawia Walnemu Zebraniu listę kandydatów do władz Podokręgu 

e) Lista przedstawiona przez Komisję Wyborczą może być uzupełniona kandydatami zgłoszonymi przez 
delegatów z sali 

f) Ostateczny wykaz kandydatów dla aktu wyborczego przedstawia Walnemu Zebraniu Komisja 
Wyborcza do zatwierdzenia 

g) Wybór Prezesa Podokręgu uznaje się za dokonany, o ile kandydat otrzyma 50% + 1 głos 
uczestniczących w głosowaniu delegatów 

h) W przypadku uzyskania przez dwóch lub kilku kandydatów równej ilości głosów, względnie nie 
uzyskania wymaganej ilości głosów niezbędnych do wyboru konieczne jest przeprowadzenie wyborów 

dodatkowych, w których uczestniczy dwóch kandydatów z największą ilością głosów 
i) Do Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostaną wybrani kandydaci w licznie określonej w § 20 i 21, którzy 

uzyskali najwyższą ilość głosów 



j) W przypadku głosowania jawnego, głosowanie odbywa się na każdego kandydata osobno 
k) W przypadku głosowania tajnego głos uważa się za nieważny, jeżeli na liście do głosowania do władz 
określonych w § 19 Regulaminu pozostanie większa ilość kandydatów nie określonych niż limit określony 

w § 20 i 21 Regulaminu, lub lista została całkowicie skreślona 

§ 23 

Osobie zabierającej głos w dyskusji przysługuje prawo jednorazowej repliki 

§ 24 

Przebieg Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego jest protokołowany 

§ 25 

Protokół z Zebrania podpisuje Przewodniczący i Sekretarz obrad oraz protokolant 

§ 26 

Przewodniczący obrad pospisuje wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie 

§ 27 

Regulamin obrad obowiązuje po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 

§ 28 

Interpretacja postanowień regulaminu należy do uprawnień Prezydium zebrania 

 

 

 

 

 

 

Myślenice, 28.06.2016 r.                          Sekretarz Zebrania                       Przewodniczący Zebrania 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 
 

Myślenice, 28.06.2016 r. 
 

1. Otwarcie obrad 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad 
3. Przyjęcie porządku obrad 
4. Przyjęcie regulaminu obrad 
5. Wybór komisji: 

 
a) Mandatowo-skrutacyjnej 
b) Wyborczej 
c) Wnioskowej i uchwał 

 
6. Wręczenie odznaczeń 
7. Sprawozdanie komisji mandatowej 
8. Sprawozdanie z działalności Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej 
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 
10. Wybór Prezesa Myślenickiego Podokręgu Piłki Nożnej 
11. Dyskusja 
12. Ogłoszenie wyniku wyborów na Prezesa 
13. Wybór członków Zarządu Podokręgu 
14. Wybór Komisji Rewizyjnej 
15. Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie MZPN 
16. Ogłoszenie wyników wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej 
18. Podjęcie Uchwał 
19. Zakończenie Obrad 

 
 


