
                                  

REGULAMIN  OBRAD

V Krajowego Zjazdu Delegatów 

Olimpiady Specjalne Polska

Warszawa,  21 czerwca 2014 r. 

§ 1

1. V Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w Warszawie w dniu 21 czerwca 2014 roku.

2. V Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia

i Ordynacji wyborczej Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska z dn. 5 stycznia 2013 r.

3. V  Krajowy  Zjazd  Delegatów  obraduje  na  podstawie  uchwalonego  przez  siebie

Regulaminu i Porządku obrad, których projekt przedstawia Komitet Krajowy.

§ 2

W V Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska,  zwanym

dalej Zjazdem, udział biorą:

1) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani na Regionalnych Zjazdach Oddziałów,

2) z  głosem  doradczym  –  członkowie  ustępujących  władz,  nie  będący  delegatami

członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni Goście.

§ 3

Delegaci  swą  obecność  na  Zjeździe  potwierdzają  własnoręcznym  podpisem  na  liście

obecności.

§ 4

Dla ważności obrad i podejmowanych uchwał Zjazd jest ważny:

1) w  pierwszym  terminie  przy  obecności,  co  najmniej  połowy  ilości  delegatów

uprawnionych do głosowania,

2) w  drugim  terminie  podanym  w  zawiadomieniu  bez  względu  na  liczbę  obecnych

uprawnionych do głosowania.

§ 5

1. Obrady  Zjazdu  otwiera  Prezes  Komitetu  Krajowego,  proponując  wybór  Prezydium

Zjazdu – przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza/y spośród Delegatów Zjazdu oraz

protokolanta.

2. Wyboru Prezydium, Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym.
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§ 6

1. Przewodniczący  Zjazdu  podaje  do  zatwierdzenia  Porządek  obrad,  Regulamin  obrad

i Regulamin wyborów Władz Naczelnych.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Zjazd zatwierdza w głosowaniu jawnym.

§ 7

1. Prezydium Zjazdu:

1) kieruje przebiegiem obrad Zjazdu,

2) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminów i Porządku obrad,

3) podejmuje decyzje w sprawie zgłoszonych wniosków.

2. Przewodniczący Zjazdu:

1) prowadzi  obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad,

2) zarządza głosowania,

3) wykonuje decyzje Prezydium Zjazdu.

§ 8

1. Zjazd dokonuje wyboru, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, komisji:

1) mandatowo-wyborczej w składzie 3 osobowym, do zadań, której należy:

a) sprawdzenie prawidłowości zwołania Zjazdu,

b) sprawdzenie listy obecności Delegatów uprawnionych do głosowania i zgodności

z  wydanymi  mandatami  oraz  uaktualnianie  tych  danych  w  przypadku  zmiany

liczby obecnych Delegatów,

c) złożenie sprawozdania z wnioskiem, co do zdolności podejmowania uchwał przez

Zjazd,

d) przedstawienie  listy  kandydatów  do  Władz  Naczelnych  Stowarzyszenia

zgłoszonych przez ustępujące Władze Naczelne, Władze Oddziałów Regionalnych

i ustalenie ostatecznej  listy kandydatów w przypadku zgłoszenia dodatkowych

kandydatów bezpośrednio w czasie obrad Zjazdu,

e) przedstawienie trzech oddzielnych list kandydatów:

na poszczególne funkcje w Komitecie Krajowym,

na członków niefunkcyjnych Komitetu Krajowego,

do Głównej Komisji Rewizyjnej.
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2) wniosków  i  uchwał  w  składzie  3  osobowym,  do  zadań,  której  należy  zebranie,

przygotowanie i przedstawienie Zjazdowi zgłoszonych przez Delegatów oraz innych

uczestników  obrad  wniosków  i  uchwał  do  zatwierdzenia,  ujętych  w  uchwałę

programową, inne uchwały i wnioski Zjazdu.

3) skrutacyjnej  w  składzie  3  osobowym,  do  zadań,  której  należy  przeprowadzenie

wyborów  (wykonanie  czynności  technicznych  związanych  z  obsługą  głosowania)

obliczanie głosów i ogłaszanie wyników głosowania.

2. Kandydatury do składów komisji zgłaszają Delegaci oraz Przewodniczący Zjazdu.

3. Członkami  komisji  Zjazdu  mogą  być  Delegaci  lub  członkowie  ustępujących  Władz

Naczelnych Stowarzyszenia.

4. Członek  komisji  skrutacyjnej  nie  może  kandydować  do  Władz  Naczelnych

Stowarzyszenia.

5. Komisje spośród swojego składu wybierają  przewodniczącego i  sekretarza.  Ze swojej

działalności sporządzają protokół.

6. Przewodniczący komisji składa Zjazdowi sprawozdanie z jej prac.

7. Każda  komisja  sporządza  protokół  ze  swej  działalności,  podpisany  przez  wszystkich

członków komisji. Przewodniczący komisji przekazuje protokół Sekretarzowi Zjazdu, po

zapoznaniu z nim Zjazdu.

§ 9

1. Przewodniczący Zjazdu udziela uczestnikom Zjazdu głosu w kolejności  zgłaszania się,

z tym, że zgłoszenia do dyskusji powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia

i nazwiska zgłaszającego się Delegata, kogo reprezentuje (jaki Oddział Regionalny lub

ustępującą Władzę Naczelną).

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością:

1) przedstawicielowi ustępujących Władz Naczelnych Stowarzyszenia,

2) przedstawicielowi Władz Olimpiad Specjalnych,

3) zaproszonym gościom,

4) innym osobom dla złożenia wyjaśnień, sprostowań,

5) Delegatom w sprawach formalnych. 

3. Dla  zapewnienia  sprawnego  przeprowadzenia  obrad  Przewodniczący  może za  zgodą

Zjazdu ograniczyć czas wystąpień.
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4. Przewodniczący  Zjazdu  ma  prawo  odmówić  udzielenia  głosu  osobie,  która  w  danej

sprawie już przemawiała.

5. Przewodniczący Zjazdu ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu

dyskusji  lub  przekracza  czas  ustalony  do  wystąpień.  Niestosującym  się  do  uwag

Przewodniczący może odebrać głos.

6. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

1) sposobu obradowania,

2) sposobu głosowania,

3) głosowania bez dyskusji,

4) przerwania dyskusji,

5) zamknięcia list,

6) ograniczenia czasu przemówień,

7) zarządzenia przerwy w obradach,

8) kolejności i sposobu uchwalenia wniosków.

§ 10

1. Prawo  zgłaszania  wniosków  przysługuje  Delegatom,  członkom  ustępujących  Władz

Naczelnych Stowarzyszenia oraz przedstawicielom Władz Olimpiad Specjalnych.

2. Wnioski  formalne poddaje Przewodniczący Zjazdu pod głosowanie,  które odbywa się

jawnie.

3. Po  zakończeniu  dyskusji,  jeżeli  temat  wymaga  podjęcia  przez  Zjazd  uchwały,

Przewodniczący Zjazdu zarządza głosowanie przestrzegając, aby wnioski najdalej idące

były  głosowane  w  pierwszej  kolejności.  Poprawki  do  wniosku  głosuje  się  przed

głosowaniem samego wniosku.

§ 11

Zasady głosowania:

1. Podejmowanie uchwał i  decyzji  na Zjeździe odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów, chyba, że Zjazd postanowi inaczej.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie mandatu.

3. Wybory do Władz Naczelnych Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska odbywają się

zgodnie z przyjętym przez Zjazd Regulaminem wyborów do Władz Naczelnych.

4. Każdy uprawniony do głosowania ma prawo tylko do jednego głosu podczas głosowań

i może z tego prawa korzystać jedynie osobiście.
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§ 12

Osoby uprawnione do głosowania, w przypadku konieczności wcześniejszego opuszczenia

obrad Zjazdu zgłaszają swoje wyjście komisji mandatowo-wyborczej.

§ 13

1. Zmian w niniejszym Regulaminie, Porządku obrad oraz Regulaminie wyborów do Władz

Naczelnych może dokonać jedynie Zjazd.

2. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozpatruje się w sposób i trybie

ustalonym przez Prezydium Zjazdu.

§ 14

1. Z przebiegu obrad Zjazdu sporządza się protokół Zjazdu, który powinien zawierać: datę,

krótki opis przebiegu dyskusji,  treść podjętych uchwał.  Przy podawaniu treści uchwał

należy podać liczbę głosów „za” i „przeciw” uchwale oraz liczbę wstrzymujących się od

głosowania.

2. Protokół podpisują: Przewodniczący i Sekretarz/e Zjazdu oraz Protokolant. 

3. Załącznikami do protokołu są:

1) Porządek obrad,

2) Regulamin obrad,

3) Regulamin wyborów do Władz Naczelnych,

4) sprawozdanie ustępujących Władz Naczelnych,

5) protokoły komisji Zjazdu. 
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