
Regulam in Waln e go Zgr omadzenia Stowa rzyszen ia Lu buskie Trój miasto

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1. Przedmiot regulaminu.

Niniejszy regulamin określa szczegołowo zasady i tryb zwoływania oraz przęprowadzania
obrad walnego z gr omadzeni a s towar zy szenia Lubuski e Trój mi asto.

§ 2. Definicje.

Użyte w regulaminie określenia oznaczĄą:

1. Regulamin - niniejszy regulamin,przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

2, Stowarzyszenie - Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto z siedzibą w Zielonej Gorze,
zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji i PublicznychZakładów Opieki ZdrowotnĄ prowadzonymprzez Sąd Rejonowy w
Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000258671,

3. Statut - statut Stowarzyszenia.

4. Zgromadzęnie - Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

5. Komisja Rewizyjna - Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

6, Zarząd - Zarząd Stowarzyszenia.

7 . Przęwodniczący - Przewodnlazącego Walnego Zgromadzenia,

8. Uczestnik Zgromadzęnta - przedstawiciel organów samorządowych będących członkięm
Stowarzyszenia,

9.Przędstawiciel osobę(y) upowaznioną(e) do uczestnictwaw Zgromadzeniu,legitymującą(e)
się stosownym dokumentem upowazniającym do reprezentowania członka na tym
Zgromadzeniu.

10. Pełnomocnik osobę(y) upowaznioną(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu przęz
Przedstawiciel a, legitymuj ącą(e) się stosownym pełnomocnictwem.



§ 3. Podstawa prawna Zgromadzenia,

Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień Statutu i Regulaminu.

II. OBRADY ZGROMADZENIA.

§ 4. Otwarcie Zgromadzenia.

7. Zgromadzenie otwiera Prezes Stowarzyszenia lub inna upoważnionaprzęz niego osoba. W
przypadku braku takich osób Zgromadzenie otwiera osoba wybrana przez Walne
Zgromadzenie. Osoba otwierająca Zgromadzente może podejmowaó wszelkie decyzje
porządkowe, niezbędne do rozpoc zęcia obrad Zgromadzenia.

2. Prawidłowośó zwołaniaZgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.

3, W sytuaĄach szczególnych (np. pandemia) dopuszcza się przeprowadzenie Zgromadzenia
w trybie zdalnym, z tym, że wówczas wszelkie głosowania odbywają się w trybie jawnym.

§ 5. Przewodniczący.

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia.

2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na
Przewodni cząae9o, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

3. Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie.

4. Wyboru Przewodniczące9o Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu jawnym oddając kolejno
głos na kazdego ze zg}oszonych kandydatów.

5. Otwieraj ący Zgromadzente zarządza podpisanie listy obecności, podpisuje ją oraz stwięrdza
ilu przedstawicieli każdego z cńonków Stowarzyszenia (osobiście lub przęz przedstawicieli)
bięrzę udział w Zgromadzeniu oraz jakąIiczbą głosów dysponują, a następnie zarządzajawne
głosowanie,

6. W przypadku równĄ, nĄwyższej ltczby uzyskanych głosów otwierający Zgromadzente
zarządza ponowne głosowanie zudziŃęm tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą,taką
samą liczbę głosów.

7,Przęwodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów.

8. Otwierający Zgromadzenie azuwanad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo
wybrano Przewodni czącym oraz przekaząe tej osobie kierowanie obradami.

9. Przewod n|czącykieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie zprzyjętymporządkiem obrad,
przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.

10. Do zadah Przewodniczącego należy w szczególności



a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad,

b) udzielanie głosu,

c) wydawanie zarządzeń porządkowych,

d) zarządzenie głosowań, czlwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników
głosowań,

e) rozstrzy ganie wątpliwości proceduralnych.

10.1. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niZ
przerwy zarządzaneprzezZgromadzenie. Przerwy porządkowe powinny byó zarządzaneprzez
Przewodniczącęgo w taki sposób, żeby obrady Zgromadzęnia można było zakończyć w dniu
rozpoczęcia.

10.2. Przewodniczący możę wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do którychnależą
zwłaszcza:

a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących przedstawicielami jednostek będących
członkami Stowarzyszenia,

b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku
obrad

c) wyboru komisji przewidzianych Regulaminem,

d) sposób dodatkqwego zapisu przebiegu obrad,

e) rozpatrzenie wniosku i podjęcia uchwały o 
"-'ołuni., 

Zgromadzenia.

11. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydowaó o
pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.

12. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzeniamogą
odwołać się do Zgromadzenia.

13. W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie możę powołać na wniosek
Przewodniczące9o - spośród uczestników Zgromadzenia - jednego lub więcej zastępców,
których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodni czące1o.
Zgromadzenie dokonuje wyboru zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi
być zapowiedziana w porządku obrad.

§ 6. Lista obecności.

1. Listę obecności zawierĄącą imię i nazwisko każdego przedstawiciela człoŃa
Stowarzyszenia, a jeżeli dana osoba jest reprezentowana przez pełnomocnika,takżejego imię
i nazwisko podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przęwodniczący, który w ten sposób
potwierdza prawidłowość j ej sporządzenia.



2. W czasie obrad lista obecności powinna byó dostępna dla wszystkich uczestników
Zgromadzenia.

§ 7. Komisja skrutacyjna.

1. Komisja skrutacyjna składa sięztrzechczłoŃów, oileZgromadzenieniepostanowi inaczej.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Zgromadzenia przy
czym kńdy przedstawiciel danego członka może zgłosić jednego kandydata.

3. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie głosując kolejno na każdego z
kandydatów. W skład komisji skrutacyjnej wchodzą osoby na które oddano największą licńę
głosów.

4. Człottkowie komisji skrutacyjnej mogą wybrać ze swego grona przewodniczącego i
sekretarza t cńonka.

5. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:

a) cnlwańe nad prawidłowym przebiegiem głosowania,

b) nadzór nad pracą osób obsługujących urządzenia do liczenia głosów,

c) ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodnicząceffln w celu dokonania
ogłoszenia,

d) inne czynności związane zprowadzeniem głosowań.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowa komisja
skrutacyjna zobowiązana jest bezzwŁocznie powiadomic Przewodniczącego o zaistniałych
zdarzęniach, zglaszając j ednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.

§ 8. Udział w Zgromadzeniu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ekspertów.

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział, w Zgromadzęniubez potrzehy
otrzymanta zaproszeń.

2. Zarząd obowtązany jest pisemnie powiadomić czŁonków Komisji Rewizyjnej o terminach
Zgromadzeń.

3.1. Na zaproszenie Zarządumogą brac udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby,
w szczególności eksperci, jeżelt ich udziń będzie celowy zę względu na potrzebę
przedstawienia uczestnikom Zgr omadzenia opinii w rozw ażartych sprawach.

3.2. Osoby takie mogą być także zapraszane ad-hoc przęzZarząd orazPrzęwodniczącego i brać
udziń tylko w części obrad Zgromadzenia.



§ 9. Rozpatrzenie porządku dziennego.

1. Po podpisaniu listy obecności i sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie
porządek obrad.

2.I. Zgromadzeniemożęprzyjąćproponowany porządekdzienny bezzmian,zmienić kolejność
obraz bądz usunąó zniego niektóre sprawy.

2.2. Zgromadzęnię może takze wprowadzió do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić
nad nimi dyskusję, jednakze bez podejmowania w tych sprawach uchwał.

3. JeżeliZgromadzenie podejmuje uchwałę o usunięciu zporządku dziennego któregoś z jego
punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.

4. Przewodniczący nie moze samodzielnie usuwać sprawy z o$oszonego w porządku obrad,
zmięntać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzaó pod obrady spraw
merytory cznych nie obj ętych porządkiem dziennym.

5.1. Po przedstawieniu kazdej sprawy zarlieszczonej w porządku obrad Przewodniczący
sporządza listę osób zg!,aszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję,
udzielając głosu w kolejności zg!.aszania się mówców.

5.2. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

6. Przewodniczący może udzielac głosu poza kolejnością człoŃom Zarządu, Komisji
Rewizyjnej izaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględnianęprzy ustalaniu listy
iliczby mówców. ł

7. Głos możnazabieracwyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie
rozpatryw anego punktu tego porządku.

8. Przy rozpaĘwaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu,
Przewodniczący może wyznaczaó czas, jaki będzie przysfugiwał jednemu mówcy na
wystąpienie oraz odpowiedź. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i ekspertów.

9. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikomZgromadzeniaprzysługuje prawo odwołania się
do Zgromadzenia.

10. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego
przedmiotemrozpatrywania, przekraczaprzysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się
w sposób niedozwolony.

11. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczące3o lub zabierającym głos w sposób
niezgodny z Regulaminem, Przewodniazący może odebrać głos.

1 2. W sprawach formalnych Przewodnic zący może udzięIić głosu poza kolejnością. Za sprawy
formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:



a) zarrlknięcia listy mówców,

b) ograntczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

c) ograniczenia czasu wystąpień,

d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,

e) kolejności uchwalania wniosków,

f) zgodności przebiegu obrad Zgromadzeniazprzepisami prawaorazpostanowieniami Statutu
i Regulaminu.

13. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyó się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.

14. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie
Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w
celu uzyskania opinii ekspertów.

15. Po wyczęrpaniu porządku obrad Przewodniczący zarrryka Zgromadzęnie. Z tą chwilą
obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą podejmowac ważnych uchwał.

§ 10. Uchwały.

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o
Z gr omadzeniu przygotowuj e Zar ząd,

2. Jeżelt w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyrażntebrzmięniaproponowanej uchwały,
do ostatecznej redakcjt zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że
zostanie powołana komisja, o ktorej mowa w punkcie czwartym niniejszego paragrafu.

3. Projekt uchwały możę być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.

4. W przypadku zgłoszenta w toku obrad Zgromadzenta znacznej liczby wniosków,
Zgromadzenie na wniosek Przewodnicząaego może powołać komisję wniosków,

5. W skład komisji wniosków możę zostac wybranych trzech członków spośród uczestników
Zgromadzenia. Wybory będą przeprowadzane na zasadach przewidzianych dla wyborów
członków komisji skrutacyjnej.

6. Komisja wniosków zobowtązanabędzie dokonywać ostatecznej redakcji projektów uchwał
mających podlegaó głosowaniu.

7. Decyzje komisji wniosków będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafte stosować się będą postanowienia
dotyczące Komisji Skrutacyjnej.



9. Projekt uchwały lub wniosek o zmianęjego treści mogą być cofnięte ptzez osoby, które je
zglosiły.

10. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej
większości głosów nie będzie oznaczał,o,żeZgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści
przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.

II.Zgromadzeniemoze swojąuchwałę przyjętąwcześniej zmienió albo uchylió (reasumpcja)

12. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniv, zwyjątkiem przypadków,
gdy jest na nim reprezentowany cńy skład członków Stowarzyszenia i nikt z obecnych nie
podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.

§ 11. Glosowanie.

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego
lub osobę przez niego wskazaną.

2.Porządek głosowania będzie w następujący:

a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje
się wnioski, których przyjęcie lub odrzucęnięrozstrzyga o innych wnioskach,

b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianarni
wynikającymi z przyjętych wniosków.

3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.

4. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzęnia głosują w porządku przez
niego ustalonym.

5. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach
porządkowych. Zgromadzęnię może uchylió tajność głosowania w sprawach dotyczących
wyboru powoływany ch przez nie komisji.

6. Głosowania na Zgromadzeniach mogą odbywaó się z wykorzystaniem kart do głosowania
lub techniki elektronicznej.

7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji
skrutacyjnej or az P rzew o dniczący .

§ 12. Przerwa w obradachZgromadzenia.

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania
ciągłości Zgromadzenia nie jest koniecznę zaęhowanie tożsamości podmiotowej uczestników
Zgromadzenia, a w szczególności :

a)w Zgromadzeniu może po przerwiewziąóudzińirnaliczbauczestników Zgromadzeniapod
waruŃiem, że znaj6Ąą się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad,



b) o ile osoba Przewodniczącego wybrana przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie
dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,

c) w przypadku pełnomocników przedstawicieli członków Stowarzyszenia jeżeli są to inne
osoby, należy ńożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upowazniający
do reprez ento w ani a dane go człortka w Z gr omadzeniu,

2. UchwŃ,a o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w
sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad
po przerwię z zastrzeżeniem, że Zgromadzeniębędzie odbywaó się w tej samej miejscowości.

§ 13. ProtokoĘ Zgromadzenia.

1. Przewodniazący kńdorazowo zarządza zapisywanie przebiegu całości obrad przęz
specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba
niebędąca uczestnikiem Zgromadzenia.

2. Przębieg obrad - w całości albo części - może byó, na wniosek Zarządu dodatkowo
rej estrowany za pomoc ą zapisów fonicznych lub wizualnych.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 14. Zasada subsydiarności.

W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy
oraz pr aw a i postanowienia Statutu.

§ 15. Tekst jednoliĘ Regulaminu

W przypadku zmiarry regulaminu przęzZgromadzenie,Zarządjest zobowiązany w terminie 14
dni sporządzió jego tekst jednolity.

Przewodniczący Zgromadzenia


