REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w dniu 22 sierpnia 2020 roku.
I.

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM DELEGATÓW LZPN
1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
obraduje w oparciu o Statut Związku i niniejszy regulamin.
2. W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym LZPN uczestniczą:
a) z głosem stanowiącym
 Delegaci – przedstawiciele członków LZPN wg poniższej zasady:



kluby piłkarstwa kobiecego 3 delegatów

kluby III ligi po 2 delegatów
kluby IV ligi, klasy okręgowej i klas niższych po 1 delegacie
Lubuskie Kolegium Sędziów 2 delegatów
Rada Trenerów 2 delegatów

b) z głosem doradczym:
 Ustępujący Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 Członkowie Honorowi, Członkowie władz PZPN i zaproszeni goście.
3. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej mają wyłącznie delegaci.
4. Delegatowi przysługuje jeden głos.
II.

CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRWOZD-WYBORCZEGO
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego otwiera Prezes LZPN
Obrady są jawne.
Głosowania są jawne lub tajne.
O formie głosowania decydują w głosowaniu jawnym Delegaci.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze LZPN jest prawomocne i zdolne do podejmowania
Uchwał w I terminie, gdy obecnych jest co najmniej 50% uprawnionych delegatów, a w II terminie gdy
obecnych jest co najmniej 1/3 delegatów.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego LZPN zapadają zwykłą większością
głosów.
Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego stanowią:
 Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
 Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia SprawozdawczoWyborczego wybrani w drodze głosowania,
 Prezes Honorowy,
 zaproszeni przez Prezesa przedstawiciele władz PZPN.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiego ZPN:
 zarządza głosowanie w sprawie porządku i regulaminu obrad,
 prowadzi obrady czuwając nad ich sprawnym porządkiem,
 udziela głosu biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej wybiera
w głosowaniu jawnym następujące Komisje:

a) Mandatową w składzie 3 osób ,której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności delegatów
i ważności ich mandatów,
b) Wyborczą w składzie 5 osób
c) Skrutacyjną w składzie 5 osób, której zadaniem jest przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich
wyników.
d) Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób ,której zadaniem jest spisanie i przedstawienie delegatom
zgłoszonych wniosków i projektów uchwał do przegłosowania.
10. Komisje sporządzają protokoły ze swej działalności podpisane przez skład osobowy danych Komisji i
przekazują je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

III.

IV.

ZASADY WYBORCZE PREZESA I ZARZĄDU LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
1. Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej wybierany jest w odrębnym głosowaniu. Wybór ma charakter
tajny. Tajnośd głosowania na Prezesa można uchylid, gdy o wybór ubiega się jeden kandydat. Kandydat
winien otrzymad 50% +1 ważnych głosów. W przypadku zgłoszenia trzech kandydatów lub więcej za
wybranego w I turze uznaje się kandydata, który uzyskał 50%+1 ważnych głosów. Jeżeli żaden
z kandydatów nie uzyska kwalifikowanej większości, do drugiej tury wyborów przechodzi dwóch
kandydatów, którzy uzyskali największą ilośd głosów. O wyborze w II turze decyduje zwykła większośd
ważnie oddanych głosów.
2. W przypadku kandydowania dwóch osób, Prezesem zostaje ten kandydat, który otrzyma zwykłą
większośd głosów.
3. Do Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej mogą byd wybrani:
 delegaci na Walne Zgromadzenie,
 członkowie ustępujących władz,
 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze LZPN wybiera 14 Członków Zarządu
zachowując parytet wyboru 8 członków z południa, 6 z północy województwa.
 kandydaci do Zarządu składają oświadczenie o niekaralności,
Za wybranych uznaje się Delegatów, którzy otrzymali największą ilością głosów przy uwzględnieniu
w/w parytetu.
Tajnośd wyboru Członków Zarządu można uchylid tylko wówczas, gdy ilośd kandydatów pokrywa się
z ilością miejsc do obsadzenia.
4. Do Komisji Rewizyjnej wybiera się 5 Delegatów którzy otrzymali największą ilośd głosów i nie są
osobami karanymi.
5. Na Walny Zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej wybiera się 3 Delegatów/dalej jak przy Zarządzie /+ 1
rezerwowy.
W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez większą ilośd osób do Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i na Zjazd PZPN w drugiej turze głosowania biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą
liczbę głosów.
O wyborze w drugiej turze decyduje zwykła większośd ważnych głosów.
6. Bierne prawo wyborcze posiadają:
a) Członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami ( § 23 art. 1
Statutu LZPN)
7. Kandydata na Prezesa zgłasza Komisja Wyborcza. Kandydatów mogą zgłaszad również Delegaci z sali.
8. Kandydatów do Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej zgłasza Komisja Wyborcza oraz Delegaci.
9. Jeden delegat może zgłosid tylko jednego kandydata podając krótkie uzasadnienie
10. Listy wyborcze kandydatów sporządza się w kolejności alfabetycznej.
ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI
1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Lubuskiego Związku Piłki
Nożnej ma prawo udziału w dyskusji w kolejności zapisania się.
2. Prowadzący obrady może udzielid głosu zaproszonym gościom w dowolnym punkcie obrad.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego LZPN
może udzielid głosu poza kolejnością:
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
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4.
5.
6.
7.
8.

V.

 sposobu obradowania,
 glosowania bez dyskusji,
 przerwania dyskusji, ograniczenia czasu dyskusji.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się większej
liczby Delegatów, czas poszczególnych wystąpieo może byd ograniczony do 5 minut.
Każdemu Delegatowi przysługuje prawo do jednorazowej repliki nie dłuższej niż 1 minuta.
Przewodniczący Obrad ma prawo zwrócid uwagę mówcy, jeżeli odbiega on od przedmiotu dyskusji lub
przekracza czas przewidziany do wystąpieo.
Niestosującym się do Regulaminu, Przewodniczący może odebrad głos .
Po zakooczeniu dyskusji, jeżeli temat wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie SprawozdawczoWyborcze LZPN uchwały, Przewodniczący zarządza głosowanie przestrzegając, by wnioski dalej idące
były głosowane w pierwszej kolejności.

POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Prezydium
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego LZPN zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami
obradowania.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku Obrad, Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego LZPN ogłasza zamknięcie obrad.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego LZPN są protokółowane. Protokół
podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Obrad.
4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej w dniu ……………………r.
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