
 

Walne Zebranie Członków 

Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Świdnica  22.09.2020 

 

 

R E G U L A M I N   O B R A D 

 

§ 1. 

 

1. Na podstawie § 24, ust. 3, pkt g Statutu Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

zgodnie z Uchwałą nr 1/2020 Zarządu Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dnia    

2 września 2020 r.  Walne Zebranie Członków odbywa się w dniu 22 września 2020 r.          

w Świdnicy. Miejscem Zebrania jest Klub Bolko przy pl. Grunwaldzkim w Świdnicy.   

2. Zebranie obraduje na podstawie Statutu Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

zatwierdzonego przez siebie regulaminu i porządku obrad. 

  

§ 2. 

 

1.  W Zebraniu udział biorą: 

     z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie   

     zwyczajni i honorowi Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

2. Uczestnicy swą obecność na Zebraniu potwierdzają podpisem na liście obecności. 
   

§ 3. 

 

1. Zebranie jest prawomocne w I terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

2. Zebranie jest prawomocne w II terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do 

głosowania.  

§ 4. 

 

1. Otwarcia Zebrania dokonuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Świdnickiego Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku który: 

a/ wita uczestników, 

b/ wygłasza słowo wstępne, 

c/ zgłasza kandydatów na Przewodniczącego Zebrania i jego zastępcę oraz przeprowadza   

    głosowanie nad ich wyborem. 

 

§ 5. 

 

1. Obrady Zebrania prowadzi Prezydium Zebrania poprzez Przewodniczącego lub jego zastępcę.  

2. Przewodniczący Zebrania zgłasza kandydaturę na protokolanta Zebrania i przeprowadza 

głosowanie nad jego wyborem. 

3. Przewodniczący Zebrania przedstawia do zatwierdzenia projekty regulaminu i porządku  

obrad. 

 

 

 



 

4. Do obowiązku Prezydium Zebrania należy : 

a/ kierowanie przebiegiem obrad, 

     b/ czuwanie nad przestrzeganiem porządku i regulaminu obrad, 

     c/ podejmowanie decyzji w sprawie trybu załatwiania zgłoszonych wniosków, 

     d/ przyjmowanie zgłoszeń do dyskusji i udzielanie głosu, 

     e/ kierowanie przebiegiem wyboru Komisji Roboczych Zebrania, 

     f/ zarządzanie głosowaniami i ogłaszanie ich wyników. 

 

§ 6. 

 

1. Zebranie wybiera komisje robocze : 

    a/ Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest stwierdzenie   

        prawomocności Zebrania na podstawie zebranych podpisów na liście obecności delegatów, 

    b/ Komisję Uchwał i Wniosków – w składzie 3 osób, której zadaniem jest opracowanie  

        projektu Uchwał Zebrania na podstawie wniosków zgłoszonych podczas Zebrania, 

    W skład Komisji Mandatowej mogą być wybrane tylko osoby będące członkami   

    Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.      

2. Komisje pracują kolektywnie pod kierunkiem Przewodniczących wybranych ze swego grona. 

Przewodniczący Komisji  po zakończenie jej pracy składa pisemne sprawozdanie z 

działalności Komisji. 

§ 7. 

 

1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny poprzez podniesienie ręki. 

 

§ 8. 

 

1. Obrady Zebrania są protokołowane. 

     Protokół podpisują : Przewodniczący obrad oraz protokolant. 

 

§ 9. 

 

1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego 

Zebrania. 

2. Zmiany w niniejszym regulaminie władne jest dokonać jedynie Walne Zebranie Członków 

Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku obradujące w Świdnicy 22.09.2020 roku.  

 

 

                                                                              Walne Zebranie Członków 

        Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

                                                                                Świdnica 22.09.2020 r.  


