
Regulamin Obrad
Walnego Zebrania Członków

Radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Wiem więcej”

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady działania, prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał przez  
Walne  Zebranie  Członków (zwane  dalej  WZC)  Radomszczańskiego  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku 
„Wiem więcej” (zwanego dalej RUTW). 

§ 2.

Najwyższym  organem  władzy  RUTW  jest  Walne  Zebranie  Członków,  mające  charakter 
przedstawicielski i wydające uprawnienia stanowiące.

§ 3.

WZC może  być  zwoływane  w trybie  zwyczajnym lub  nadzwyczajnym.  Zwyczajne Walne  Zebranie  
Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze.  Na 14 dni przed datą 
zebrania,  a  7  dni  przed  odwołaniem,  Zarząd  zawiadamia  Członków  o  zebraniu  poprzez  osobiste 
poinformowanie o terminie zebrania, miejscu i porządku obrad, a Członkowie podpisem na imiennej  
liście  potwierdzają,  iż  zapoznali  się  z  tą  informacją.  W Walnym  Zebraniu  Członków  biorą  udział  
wszyscy  Członkowie  zwyczajni.  Mogą  też  wziąć  w  nim  udział,  z  głosem  doradczym,  Członkowie 
honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście. 

§ 4.

Uchwały WZC zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków,
2. w drugim terminie – bez względu na liczbę Członków uprawnionych do głosowania.

Drugi  termin może  być  wyznaczony w tym samym dniu  co pierwszy.  W przypadku równej  ilości  
głosów  decyduje  głos  przewodniczącego  Walnego  Zebrania  Członków.  Uchwały  tego  organu  nie 
mogą być odwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby Członków zwyczajnych RUTW

 w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały w tym przedmiocie. 
                                                                  

§ 6.

Obrady WCZ otwiera prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd. Prezes zarządza wybór 
przewodniczącego zebrania i protokolanta. Są oni wyłonieni w drodze głosowania. Przewodniczącym 
zebrania nie może być prezes Zarządu ani przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Prowadzący zebranie 
kieruje  obradami  zgodnie  ze  Statutem,  niniejszym  Regulaminem  i  ustalonym  porządkiem  obrad.  
Ponadto zarządza wybór Komisji Uchwał i Wniosków. Protokolant sporządza protokół z obrad WZC.
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§ 7.

Zebranych obowiązują następujące zasady:
1. głos  zabierany  jest  wyłącznie  wtedy,  gdy  zostanie  poprzedzony  podniesieniem  ręki  i  

otrzymaniem zgody przewodniczącego na wypowiedź,
2. zabierający  głos  mówi  maksymalnie  do  3  minut  i  zgodnie  z  aktualnie  omawianym 

punktem, 
3. przewodniczący ma prawo przerwać mówiącemu, jeśli  uzna, że wypowiedź jest nie na 

temat lub zakłóca porządek obrad,
4. głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki, a wnioski przyjmowane są większością 

głosów. Protokolant odnotowuje wszystkie głosy przeciwne i wstrzymujące się. W celu 
liczenia głosów powołuje się Komisję Mandatowo-Skrutacyjną,

5. władze wybierane są w trybie jawnym lub tajnym. O tajności wyboru zebranie decyduje  
w głosowaniu jawnym,

6. osoby zgłaszane do władz powinny być na sali i wyrazić zgodę na zgłoszenie. 

§ 8.

Zadaniem przewodniczącego jest  dbanie o sprawny przebieg obrad, udzielanie głosu,  zarządzanie 
głosowaniem i  czuwanie  nad  jego właściwym przebiegiem,  rozstrzyganie  wątpliwości,  podpisanie 
protokółu z zebrania.

§ 9.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. wybór i odwołanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
4. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
5. uchwalanie i wprowadzanie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków RUTW,
7. uchwalanie zmian Statutu,
8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania RUTW. 

§ 10.

Zarząd  ma prawo zwoływać  zebrania  Członków Stowarzyszenia,  nie  będące  Walnymi  Zebraniami 
Członków,  by  móc  konsultować  bieżącą  działalność  organizacji  lub  zasięgać  opinii  w  sprawach 
niezarezerwowanych  przez  Statut  do  kompetencji  WZC.  Do  takich  zebrań  nie  odnoszą  się 
postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 11.

Niniejszy  Regulamin,  przyjęty  Uchwałą  Walnego  Zebrania  Członków  nr  25  w  tej  sprawie  z  dn. 
20.02.2014 r., obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
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