
REGULAMIN  X  ZJAZDU  WOPR
POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

  dnia18.11.2012 r.

§ 1

Zjazd odbywa się zgodnie z § 32; 33; 34 statutu Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego  Województwa  Zachodniopomorskiego  (zwanego  dalej  WOPR  WZ) 

oraz uchwałą Zarządu Powiatowego WOPR.

UCZESTNICY

§ 2

W Zjeździe Powiatowym biorą udział:

1) z głosem decydującym:

a) delegaci;

2) z głosem doradczym:

a) przedstawiciele władz Zarządu WOPR WZ;

b) członkowie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,  Komisji  Dyscyplinarnej  władz 

WOPR WZ;

c) zaproszeni goście.

§ 3

Delegaci,  po  potwierdzeniu  obecności,  otrzymują  mandaty  uprawniające  do 

głosowania.

OBRADY

§ 4

Zjazd  obraduje  przy  obecności  co  najmniej  50  %  delegatów  (§  19  statutu). 

Prawomocność Zjazdu stwierdza wybrana przez Zjazd Komisja Mandatowa.
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§ 5

Zjazd otwiera Prezes  ustępującego Zarządu Powiatowego WOPR,  który proponuje 

kandydaturę Przewodniczącego obrad Zjazdu.

Zjazd zatwierdza porządek i regulaminy obrad.

§ 6

Przewodniczący  Zjazdu  kieruje  obradami  Zjazdu  zgodnie  z  regulaminem  i 

porządkiem obrad zatwierdzonym przez Zjazd, udzielając głosu dyskutantom i dbając 

o właściwą atmosferę Zjazdu.  Przewodniczący Zjazdu udziela  również głosu poza 

kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia wyjaśnień, decydując o tym czy 

sprawa jest formalna i określa czas przemówienia.

§ 7

Za  sprawy  formalne  uważa  się  m.in.  wnioski  dotyczące  sposobu  głosowania  lub 

przeprowadzenia  obrad,  przerwania  dyskusji,  ograniczenia  wypowiedzi,  odebrania 

głosu, zarządzenia przerwy.

§ 8

Uczestnicy  Zjazdu  mają  prawo  zabrania  głosu  w  czasie  obrad  we  wszystkich 

sprawach będących przedmiotem obrad.

§ 9

Zjazd może ograniczyć czas dyskusji i czas indywidualnych wypowiedzi (nie dotyczy 

zaproszonych gości).

§ 10

Głosowanie na Zjeździe odbywa się:

1) w sposób jawny przez  podniesienie  mandatu w sprawach przyjęcia  porządku i 

regulaminu  obrad,  wyboru  komisji  zjazdowych,  przyjmowania  i  uchwalania 

wniosków oraz uchwał;
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2) w sposób tajny lub jawny przy wyborze Zarządu Powiatowego WOPR, Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej, delegatów na Zjazd Wojewódzki WOPR wg 

klucza  wyborczego  ustalonego  przez  Zarząd  Wojewódzki  WOPR  (§  22,  p.  4 

statutu,  uchwała  Zarządu  Wojewódzkiego  WOPR  WZ  nr  7/1/IX/2008  z  dn. 

29.03.20084r.).

§ 11

Do ważności uchwał i wniosków wymagana jest większość głosów uprawnionych do 

głosowania.

§ 12

Każdy  delegat  dysponuje  na  Zjeździe  tylko  jednym  głosem.  Delegat,  który  nie 

przybył na Zjazd nie może być zastąpiony przez drugą osobę.

§ 13

W razie  nieobecności  delegata  może  być  on  wybrany  do  władz,  pod  warunkiem 

złożenia pisemnego oświadczenia do Przewodniczącego Zjazdu. 

Wszystkie  wnioski  i  propozycje  winny  być  zgłaszane  na  piśmie  i  przyjęte  przez 

głosowanie w kolejności zgłoszeń.

KOMISJE  ZJAZDOWE

§ 14

Zjazd wybiera następujące komisje:

Komisję  mandatową w  składzie  3  osób,  której  zadaniem  jest  stwierdzenie  na 

podstawie wydanych mandatów i listy obecności delegatów prawomocności Zjazdu.

Komisję  Wyborczą w  składzie  3  osób,  której  zadaniem  jest  opracowanie  i 

przedstawienie  Zjazdowi  do  zatwierdzenia  listy  kandydatów  do  Zarządu 

Powiatowego WOPR, Komisji  Rewizyjnej, Komisji  Dyscyplinarnej  i  delegatów na 

Zjazd Wojewódzki WOPR.
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Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób, której zadaniem jest przedłożenie 

Zjazdowi projektu uchwał i wniosków Zjazdu, opracowanych na podstawie dyskusji 

zjazdowej oraz własnych propozycji.

Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest obliczenie głosów oraz 

ogłoszenie  wyników  wyborów  do  Zarządu  Powiatowego  WOPR,  Komisji 

Rewizyjnej,  Komisji  Dyscyplinarnej  i  delegatów  na  Zjazd  Wojewódzki  WOPR. 

Komisja  zostaje  wybrana  spośród  delegatów  po  zamknięciu  listy  kandydatów  do 

władz.  Wszystkie  Komisje  działają  na  podstawie  regulaminów i  po  sporządzeniu 

protokołów przekazują dokumentację do Przewodniczącego Zjazdu.

§ 15

Komisje  pracują  kolegialnie  pod kierownictwem wybranych spośród swego  grona 

Przewodniczących.

WYBORY WŁADZ WOPR 

POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Zjazd wybiera władze statutowe w głosowaniu tajnym lub jawnym (§ 24, p. 4 statutu). 

− Zarząd Powiatowy WOPR w składzie od 3 do 7 osób.

Propozycja ustępującego Zarządu - 7 osób.

− Komisję Rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób (§ 28, p. 1 statutu).

Propozycja ustępującej Komisji Rewizyjnej – 3 osób.

− Komisję Dyscyplinarną w składzie od 3 do 5 osób (§ 30, p. 1 statutu).

Propozycja ustępującej Komisji Dyscyplinarnej – 3 osób.

− Delegatów na Zjazd Wojewódzki WOPR w ilości  3 osób.

§ 16

Do władz Powiatowego WOPR mogą kandydować tylko delegaci.
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§ 17

Ilościowy  skład  wybieranych  poszczególnych  władz  Powiatowego  WOPR  określa 

Zjazd zgodnie ze statutem. Listę kandydatów ustala Komisja Wyborcza na podstawie 

kandydatur  zgłaszanych  przez  uczestników  Zjazdu  w  czasie  obrad  z  udzieleniem 

rekomendacji oraz własne propozycje. Warunkiem umieszczenia na liście jest zgoda 

kandydata  oraz  otrzymanie  50  +  1  głosów  poparcia  kandydatów  w  głosowaniu 

jawnym. Listę kandydatów do władz i delegatów na Zjazd Wojewódzkiego WOPR 

przedstawia Przewodniczący Komisji Wyborczej Zjazdowi.

§ 18

Komisja Wyborcza sporządza alfabetycznie listę zgłoszeń kandydatów do władz oraz 

delegatów  na  Zjazd  Wojewódzki  i  wręcza  je  Komisji  Skrutacyjnej,  która 

przeprowadza wybory.

§ 19

Wybrany Zarząd,  Komisja  Rewizyjna i  Komisja  Dyscyplinarna konstytuują się  na 

pierwszym posiedzeniu w czasie przerwy obrad Zjazdu.

§ 20

Wszystkie  sprawy nieobjęte  niniejszym regulaminem załatwiane  są  w sposób i  w 

trybie ustalonym przez Zjazd.

§ 21

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad,  Zjazd  zamyka  Przewodniczący  i  nowo wybrany 

Prezes Zarządu Powiatowego WOPR.
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§ 22

Regulamin niniejszy staje się prawomocny po uchwaleniu przez Zjazd w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów.

     Za przyjęciem Regulaminu oddano głosów …………………........

wstrzymujących się …………………...

przeciwnych    …………………..

        Przewodniczący obrad

…………………………………..


