Regulamin Obrad
Walnego Zebrania Delegatów
Śląskiego Związku Szachowego
Chorzów, 14 lipca 2022 roku

§1
Walne Zebranie Delegatów Śląskiego Związku Szachowego (dalej WZD) obraduje w oparciu
o Statut Śląskiego Związku Szachowego oraz w oparciu o niniejszy Regulamin, zgodnie
z przyjętym porządkiem obrad.
§2
1. W WZD z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni
2. Każdy klub, sekcja szachowa posiadają l mandat.
3. Dodatkowy mandat z głosem stanowiącym posiadają kluby bądź sekcje uprawnione do gry
na szczeblu centralnym w Ekstralidze lub I Lidze.
4. Bierne prawo wyborcze otrzymują:
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚlZSzach, nie będący delegatami- w świetle
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6. Członkowie Wspierający
7. Członkowie Honorowi
8. Zaproszeni goście
9. Jedna osoba posiada 1 mandat.
10. Do stwierdzenia ważności WZD przyjmuje się ilość mandatów z głosem stanowiącym.
§3
1. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne (pod warunkiem prawidłowości jego
zwołania) w przypadku udziału w nim nie mniej niż 50% zarejestrowanych członków
zwyczajnych, w pierwszym terminie.
2. W drugim terminie- do 30 minut po czasie pierwszego terminu – bez względu na ilość
obecnych.
§4
1. Obrady otwiera Prezes Zarządu dokonując procedury wyboru Przewodniczącego WZD.
2. Przewodniczącego wybiera się zwykłą większością głosów z pośród zgłoszonych
kandydatów w głosowaniu jawnym.
3. Na wniosek Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów WZD
wybiera Protokolanta.
§5
1. Przewodniczący obrad WZD:
- czuwa nad przestrzeganiem Statutu oraz niniejszego Regulaminu Obrad
- przestrzega uchwalonego przez WZD porządku obrad
- dba o sprawne przeprowadzenie obrad
- reguluje kolejność wystąpień- udziela głosu dyskutantom i ma prawo odebrać im głos
w uzasadnionych przypadkach
- podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania wnoszonych wniosków, szczególnie
wniosków nagłych i głosu udzielonego poza kolejnością zgłoszeń
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-

zarządza głosowania
zleca przedstawienie kandydatów do komisji roboczych WZD lub zgłasza kandydatów
z własnej inicjatywy.

§6
1. WZD dokonuje wyboru członków komisji roboczych w tym: mandatowo-skrutacyjną,
uchwał i wniosków, spośród delegatów mandatariuszy w głosowaniu jawnym.
2. Wyboru członków komisji roboczych WZD w składzie 3- 5 osób dokonuje się zwykłą
większością głosów
§7
Komisje wybierają spośród siebie przewodniczących,
i przedstawiają w ich imieniu sprawozdanie dla WZD.

którzy

kierują

ich

pracami

§8
Uczestnicy obrad zabierają głos w dyskusji na podstawie zgłoszeń ustnych do
Przewodniczącego WZD lub pisemnych do Komisji Uchwał i Wniosków
1) prawo zabierania głosu mają:
a) członkowie zwyczajni
b) członkowie wspierający
c) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ŚlZSzach, nie będący delegatami
d) członkowie honorowi
e) zaproszeni goście
2) prawo zabierania głosu poza kolejnością posiada Przewodniczący obrad oraz za jego
przyzwoleniem lub na jego wezwanie członkowie władz ŚlZSzach, w celu udzielenia
wyjaśnień
3) w dyskusji w przypadkach kontrowersyjnych należy stosować zasadę, że obowiązuje
tylko jeden głos za, i jeden przeciw.
§9
Wnioski zwykłe poza przedstawieniem ich w dyskusji (§ 8 niniejszego regulaminu) mogą być
także zgłoszone:
- na piśmie do Przewodniczącego obrad lub Komisji Uchwał i Wniosków.
§ 10
Wnioski nagłe zgłoszone wyłącznie ustnie podczas obrad WZD - mogą dotyczyć jedynie
metody prowadzenia obrad, porządku obrad, interpretacji Statutu lub Regulaminu obrad
i powinny być rozpatrywane w pierwszej kolejności.
§ 11
Po zakończeniu dyskusji, wynikającej z porządku obrad i omówieniu odczytanych wniosków
zgłoszonych pisemnie do WZD następuje podjęcie uchwał, sprecyzowanych przez Komisję
powołaną przez WZD.
§ 12
Po zakończeniu dyskusji, wynikającej z porządku obrad i omówieniu odczytanych wniosków
zgłoszonych pisemnie do WZD następuje podjęcie uchwał, sprecyzowanych przez Komisję
powołaną przez WZD.
§ 13
Uchwały WZD przyjmuje się zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy
delegatów biorących udział w WZD.
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§ 14
Uchwała WZD w sprawie zmiany statutu wymaga 2/3 głosów, spośród delegatów
uprawnionych do głosowania przybyłych na zebranie.
§ 15
Uchwała WZD w sprawie zmiany składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga 2/3 głosów,
spośród delegatów uprawnionych do głosowania przybyłych na zebranie.
§ 16
Zmiana składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 17
Dla celów protokolarnych obrady WZD mogą być rejestrowane.
§ 18
Niniejszy regulamin wchodzi w życie natychmiast po jego uchwaleniu przez WZD.
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