REGULAMIN
Obrad Zwyczajnego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza
w dniu 30 czerwca 2019 roku
Par. 1
1. Prawo udziału w obradach Zwyczajnego Zjazdu Delegatów zgodnie
z par. 14 pkt 4 i pkt 5 Statutu Związku z głosem stanowiącym mają delegaci
wybrani spośród stowarzyszeń - członków Związku.
2. W obradach uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni goście, członkowie
wspierający oraz członkowie władz Związku.
Par. 2
Podstawą do określenia ilości delegatów jest lista obecności sporządzona przez
Zarząd Główny Związku.
Par. 3
Obrady Zwyczajnego Zjazdu Delegatów są prawomocne jeżeli weźmie w nich
udział:
- w pierwszym terminie 50% + 1 delegat
- w drugim terminie bez względu na ilość delegatów.
Par . 4
Zwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów otwiera Prezes Zarządu Głównego
PZHGRiDI, w razie jego nieobecności Wiceprezes d.s. organizacyjnych.
Par. 5
1. Po otwarciu Zjazdu obecni delegaci dokonują wyboru jego :
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, dwóch Sekretarzy i dwóch Mężów
zaufania oraz uchwalają regulamin obrad.
2. Przewodniczący przeprowadza uchwalenie regulaminu i porządki obrad oraz
wyboru Wiceprzewodniczącego , dwóch Sekretarzy i dwóch Mężów zaufania .
3. Sekretarze sporządzają protokół z obrad Zjazdu.
4. Mężowie zaufania czuwają nad przestrzeganiem regulaminu obrad i realizacją
porządku obrad.
Par. 6
Do zadań Przewodniczącego Zjazdu należy:
1. Ogólne kierowanie obradami.
2. Udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom obrad.
3. Czuwanie nad sprawnym i zgodnym z regulaminem przebiegiem obrad.
4. Wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad.
5. Dopilnowanie wyczerpania porządku obrad.
Par. 7
Zwyczajny Zjazd Delegatów może podejmować uchwały tylko w sprawach
objętych porządkiem obrad.

Par. 8
1. Delegaci mogą poruszać w dyskusji tylko sprawy związane z działalnością
Polskiego Związku, nad czym czuwa Przewodniczący obrad Zjazdu.
2. Ustala się czas wystąpień dla każdego dyskutanta do 5 minut. Przekroczenie
czasu wystąpienia upoważnia Przewodniczącego do odebrania głosu.
Par. 9
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Par. 10
Zwyczajny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów w jawnym głosowaniu wybiera
Komisję Mandatowo – Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków każdą
w składzie 3 osób.
Par. 11
Komisja Mandatowo – Skrutacyjna ustala ilość obecnych delegatów
( kwalifikowana większość ) i stwierdza prawomocność obrad Zwyczajnego
Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów oraz ustala ilości głosów w głosowaniu.
Par. 12
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia Zwyczajnemu Zjazdowi Delegatów
wnioski zgłaszane przez delegatów w dyskusji podczas obrad.
Par. 13
Każda komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja sporządza protokół ze swoich czynności, który podpisują wszyscy jej
członkowie.
Par. 14
Z przebiegu obrad Zwyczajnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów sporządza
się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu Delegatów.

Par. 15
Niniejszy regulamin uzyskuje moc wiążącą z chwilą uchwalenia go zwykłą
większością głosów obecnych delegatów na Zwyczajnym Zjeździe Delegatów.
Sekretarz Zjazdu
………………………….

Andrespol, 30.06.2019 r.

Przewodniczący Zjazdu
…………………………….

