
 

 
REGULAMIN OBRAD 

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

uchwalony w dniu 31 sierpnia 2016 roku 

(Tekst jednolity) 
 
 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą: 

− z głosem stanowiącym – delegaci członków zwyczajnych MZTS, 

− z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami, 

− zaproszeni goście. 

2. Liczbę delegatów określa klucz wyborczy zgodnie z uchwałą Zarządu MZTS. 

1. Delegaci muszą posiadać pisemne upoważnienie członka zwyczajnego MZTS do wzięcia 

udziału w Walnym Zebraniu. 

3. Walne Zebranie Delegatów MZTS jest prawomocne: 

− w pierwszym terminie przy obecności ½ delegatów, 

− w drugim terminie bez względu na ilość delegatów. 

4. Zebranie prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca powołani przez delegatów. 

5. Delegaci wybierają Komisję Mandatowo- Skrutacyjną, Komisję Uchwał i Wniosków oraz 

Komisję Wyborczą. 

6. Komisję Mandatowo-Skrutacyjną powołuje się dla sprawdzenia mandatów oraz 

stwierdzenia prawomocności obrad oraz obliczenia wyników wyborów. 

7. Komisję Uchwał i Wniosków powołuje się dla opracowania zgłaszanych wniosków oraz 

przygotowania i przedstawienia treści projektów uchwał do głosowania. 

8. Komisję Wyborczą powołuje się dla przygotowana i przeprowadzenia wyborów. 

9. Przewodniczący zebrania udziela głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń. 

10. Wszystkie wnioski powinny być zgłaszane do Komisji Uchwał i Wniosków w formie 

pisemnej. 

11. Głosowanie nad wnioskami odbywa się jawnie przez podniesienie ręki z mandatem. 

Przewodniczący w pierwszej kolejności wzywa głosujących za wnioskiem, następnie 

głosujących przeciw wnioskowi, a następnie wstrzymujących się od głosu. Uchwały 

zapadają zwykłą większością głosów. 

12. Każdy uprawniony delegat dysponuje jednym głosem. 

13. Wybory Prezesa Zarządu, Zarządu MZTS, Komisji Rewizyjnej MZTS oraz delegatów na 

Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZTS odbywają się w głosowaniu 

tajnym chyba, że Walne Zebranie Delegatów MZTS postanowi inaczej. 

14. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zebrania winien żądać od 

kandydatów zgody na kandydowanie. Jeżeli kandydaci są nieobecni powinny być 

przedłożone na piśmie ich zgody na kandydowanie. 

15. W sprawach dotyczących sposobu obradowania nie ujętych niniejszym regulaminem, 

decyduje Przewodniczący zebrania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. 

16. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie i od chwili uchwalenia 

obowiązuje wszystkich uczestników obecnych na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym 

Zebraniu Delegatów MZTS. 


