
REGULAMIN  OBRAD 

XIX Walnego Zjazdu Delegatów 

Wojewódzkiego Zrzeszenia  Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu 

Opole 1.08.2020 r. 

 

§ 1 

Na XIX Zjeździe Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu biorą udział z 

głosem decydującym Delegaci wybrani w Gminach oraz wiodących Ludowych Klubach 

Sportowych (według „klucza” zatwierdzonego przez Zarząd – załącznik 1 i 2.). 

§ 2 

XIX Zjazd Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS wybiera Przewodniczącego obrad Zjazdu oraz 

protokólantów. 

§ 3 

Obradom Zjazdu kierują Przewodniczący obrad oraz Prezydium Zjazdu wybrane przez 

Delegatów w głosowaniu jawnym. 

§ 4 

Przewodniczący Zjazdu proponuje porządek dzienny, udziela głosu dyskutantom Zjazdu, 

reaguje na wszystkie objawy postępowania Delegatów niezgodne z regulaminem. 

§ 5 

Zjazd na wniosek Przewodniczącego obrad wybiera spośród Delegatów i ustępującego 

Zarządu: 

1. Komisję mandatową w ilości 3 osób. 

2. Komisję Wyborczą w ilości 3 osób 

3. Komisję Uchwał i Wniosków w ilości 5 osób 

4. Komisje skrutacyjna w ilości 3 osób 

     Każda komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Nazwiska Przewodniczących  

     poszczególnych komisji Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości Delegatom. 

§ 6 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego ładu Zjazdu i technicznego zabezpieczenia, 

Prezydium powołuje spośród delegatów i innych osób Sekretariat techniczny podając do 

wiadomości Uczestnikom Zjazdu miejsce jego urzędowania i skład osobowy. 

Przedmiotem obrad Zjazdu są sprawy objęte porządkiem obrad. Tokiem dyskusji kieruje 

Przewodniczący Zjazdu. Dyskutanci zgłaszają się do dyskusji na kartach podając 

nazwisko i imię, gminę lub organizację (jednostkę) którą reprezentują. Przewodniczący 

udziela głosu w kolejności zgłoszeń do dyskusji.  

Poza kolejnością Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach formalnych 

zaproszonym gościom i przedstawicielom nadrzędnych instancji Zrzeszenia LZS. Za 

sprawy formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu głosowania lub prowadzenia 



obrad, w szczególności wnioski w sprawach trybu głosowania, ograniczania dyskusji, 

zamknięcia liczby kandydatów do władz i do poszczególnych Komisji, zarządzenia 

przerw itp. Prezydium Zjazdu może zaproponować Delegatom czas trwania przemówień. 

§ 7 

Każdy z Delegatów, który nie zabiera głosu w dyskusji, a pragnie aby jego wnioski lub 

uwagi zostały uwzględnione w Uchwałach Zjazdu winien zgłosić je w formie pisemnej do 

Komisji Uchwał i Wniosków, bądź do protokołu Zjazdu. 

§ 8 

Wszelkie poprawki do wniosków muszą być zgłoszone przed podaniem właściwego 

wniosku pod głosowanie. 

§ 9 

Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki z mandatem lub tajnie za pomocą 

mandatów okazanych członkom komisji w czasie pobierania kartek do głosowania i w 

akcie głosowania przy wrzucaniu kartki do urny. 

§ 10 

Wyniki głosowania w sprawach formalnych i porządkowych oblicza Przewodniczący 

Zjazdu. Jeżeli osobiste obliczanie jest uciążliwe – Przewodniczący może upoważnić 

członka Prezydium Zjazdu do obliczania głosów. 

§ 11 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS – wybory do 

Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd 

Krajowy mogą odbywać się w sposób jawny lub tajny. O sposobie wyborów decyduje 

Uchwała Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Uchwała zapada zwykłą większością głosów. 

§ 12 

Listy kandydatów do władz Zrzeszenia i Delegatów na Zjazd Krajowy sporządza się w 

kolejności alfabetycznej. 

§ 13 

Tokiem wyborów kieruje Komisja Skrutacyjna, która po wyborach sporządza odpowiedni 

protokół i przedstawia wyniki wyborów Delegatom. 

§ 14 

Do władz Zrzeszenia kandydować mogą wyłącznie Delegaci obecni na Zjeździe. Każdy 

kandydat przed umieszczeniem na liście kandydatów musi wyrazić zgodę na 

kandydowanie. 

§ 15 

Komisja wyborcza ma prawo zgłosić kandydatów do Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia 

LZS w Opolu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Krajowy. 

Delegaci mogą zgłosić dodatkowo z sali kandydatów do władz Zrzeszenia. 



§ 16 

XIX Wojewódzki Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu wybiera: 

1) Zarząd Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w ilości  ………. osób i Przewodniczącego 

Zarządu w odrębnym głosowaniu jawnym lub tajnym, 

2) Wojewódzka komisję Rewizyjną w ilości 3-5 osób, 

3) Delegatów na Zjazd krajowy w ilości ……. osób i 1 zastępcę delegata 

 

§ 17 

     W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz  

     Zrzeszenia (kandydatów na Przewodniczącego i członka Zarządu), Kandydaci do Komisji  

     Rewizyjnej oraz kandydaci na Delegatów na Zjazd Krajowy Zrzeszenia LZS. 

§ 18 

Kartki wyborcze (w głosowaniu tajnym) sporządza komisja Skrutacyjna. Rozdaje je 

Delegatom na podstawie listy – za okazaniem mandatu. Przewodniczący Komisji 

Skrutacyjnej posiada pieczątkę, którą ostemplowuje karty wyborcze. 

§ 19 

Za wybranych do władz i na delegatów uważa się osoby, które uzyskały kolejno 

największą ilość głosów. 

§ 20 

W przypadku braku frekwencji wymaganej Statutem, Zjazd odbędzie się w drugim 

terminie bez względu na ilość Delegatów. 

§ 21 

O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Zjazd zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. 
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