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REGULAMIN
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO –
WYBORCZEGO CZŁONKÓW I DELEGATÓW JKMW
„KOTWICA”
w dniu 24.03.2018 r.

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków i Delegatów JKMW
,,Kotwica”, zgodnie z § 24 pkt. 3 Statutu Klubu, zwołuje Zarząd.
2. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają członkowie Klubu w Gdyni oraz delegaci
oddziałów i sekcji, a także zaproszeni goście;
a) z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi Klubu w Gdyni oraz
delegaci oddziałów i sekcji, na podstawie otrzymanego mandatu;
b) z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście;
3. Obrady prowadzone są w oparciu o:
a) - Statut Klubu;
b) - Porządek Obrad Walnego Zebrania;
c) - Regulamin Walnego Zebrania z Ordynacją Wyborczą
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków i Delegatów JKMW
,,Kotwica”, zwołane w II terminie, zgodnie z § 26 Statutu JKMW ,,Kotwica” uważa się
za władne do podejmowania uchwał.
5. Walne Zebranie otwiera Komandor Klubu i przeprowadza w głosowaniu jawnym
wybory sekretarza i protokolanta Walnego Zebrania a następnie przewodniczącego
Zebrania, który przejmuje prowadzenie Walnego Zebrania.
6. Osoby funkcyjne Walnego Zebrania wybierane są w głosowaniu jawnym:
a) protokolant Walnego Zebrania – 1 osoba;
b) sekretarz Walnego Zebrania – 1 osoba;
c) przewodniczący Walnego Zebrania – 1 osoba;
d) członkowie prezydium Zebrania – 5 osób;
e) Komisja Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborcza – 3 osoby;
f) Komisja Uchwał i Wniosków – 3 osoby.
7. Prawo do zgłaszania kandydatów na osoby funkcyjne Walnego Zebrania, spośród
członków Klubu, którzy nie utracili biernego prawa wyborczego, mają wyłącznie
członkowie Klubu w Gdyni oraz delegaci oddziałów i sekcji, na podstawie
otrzymanego mandatu. Kandydat musi wyrazić zgodę na pełnienie funkcji w Walnym
Zebraniu.
8. Uchwały i decyzje, Walne Zebranie podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, poprzez okazanie mandatu.
9. Uczestnicy Walnego Zebrania mogą zabierać głos w dyskusji, po uprzednim
zgłoszeniu sekretarzowi Zebrania imienia i nazwiska mówcy. Mówca, składając
wniosek wymagający podjęcia przez Walne Zebranie uchwały lub decyzji,
przygotowuje jego pisemną wersję i przed rozpoczęciem głosowania składa ją do
Komisji Uchwał i Wniosków. Odpowiedzi na pytania mówców udziela wyłącznie
Komandor Klubu.
10. Wystąpienie w dyskusji nie może przekraczać 5 min.
11. Przewodniczący Zebrania ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli:
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a) odbiega on od tematu obrad;
b) przekracza określony w regulaminie czas wystąpienia;
c) wystąpienie nie licuje z powagą obrad.
12. Mówcy niestosującemu się do uwag przewodniczącego Walnego Zebrania, odbiera
się głos. Odebranie głosu odnotowuje się w protokole.

Ordynacja Wyborcza
13. Zgodnie z pkt. 1 § 23 Statutu Klubu władze klubu wybierane są przez Walne Zebranie
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
14. Walne Zebranie wybiera następujące władze Klubu:
a) Komandora Klubu – 1 osoba, zgodnie z pkt. 2 § 30 Statutu Klubu;
b) Zarząd – 8 osób, zgodnie z pkt. 1 § 30 Statutu Klubu;
c) Komisję Rewizyjną – 5 osób, zgodnie z § 39 Statutu Klubu;
d) Sąd Klubowy – 3 osoby, zgodnie z § 41 Statutu Klubu;
15. Wybór Honorowego Komandora Klubu dokonywany jest w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.
16. Prawo wybierania mają uczestniczący w Walnym Zebraniu członkowie Klubu w Gdyni
oraz posiadający mandat delegaci oddziałów i sekcji.
17. Prawo kandydowania do władz Klubu mają spełniający wymogi określone w § 31 i
punkcie 2 § 32 Statutu JKMW członkowie JKMW „Kotwica” w Gdyni uczestniczący w
Walnym Zebraniu a także członkowie nie uczestniczący w Walnym Zebraniu, którzy
udzielili pisemnej zgodny na kandydowanie.
18. Uczestnik Walnego Zebrania posiadający mandat, zgłaszając kandydaturę do władz
Klubu powinien ją przedstawić i umotywować propozycję, a zgłoszony kandydat musi
wyrazić zgodę na wpisanie go na listę kandydatów do danej władzy Klubu.
19. Zgłoszona osoba może być wpisana na listę kandydatów tylko do jednej władzy
Klubu.
20. Liczba zgłoszonych kandydatów do danej władzy Klubu, powinna być co najmniej
równa liczbie ustalonej w punkcie 14 niniejszego regulaminu.
21. O zamknięciu list kandydatów do władz Klubu decyduje Walne Zebranie w
głosowaniu jawnym, na wniosek posiadającego mandat jego uczestnika.
22. Po zamknięciu list kandydatów komisja skrutacyjno-wyborcza przygotowuje karty
wyborcze, na których kandydaci do poszczególnych władz umieszczeni są w
kolejności alfabetycznej.
23. Karty wyborcze uprawnionym do głosowanie uczestnikom Walnego Zebrania,
Komisja Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborcza wydaje po okazaniu mandatu i
odnotowaniu jego numeru na liście wydanych kart.
24. Wybierający wyrażają swoją wolę poprzez zaznaczenie na karcie głosowania
krzyżykiem nazwiska kandydata, na którego głosują. Oddany głos jest ważny, jeżeli
na karcie wyborczej liczba zaznaczonych nazwisk nie będzie większa niż liczba
członków wybieranych do danego organu, określona w punkcie 14 niniejszego
regulaminu.
25. Wybranymi do organów władz Klubu zostają osoby, które w kolejności otrzymały
największą liczbę głosów. W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu,
określonego w punkcie 14 niniejszego regulaminu, na ostatnie miejsce (w kolejności
ilości oddanych głosów) przypadać będzie więcej niż jeden kandydat z uwagi na
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jednakową liczbę głosów, Walne Zebranie dokonuje ponownego wyboru tylko
spośród tych kandydatów.
26. Wszelkie wątpliwości związane z wyborami władz Klubu, rozstrzyga Walne Zebranie.
27. Regulamin wraz z ordynacją wyborczą uchwalono w dniu 24.03.2018 r.
Sekretarz Walnego Zebrania
………………………….

Przewodniczący Walnego Zebrania
……………….………………..
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