Regulamin
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Sędziów MazowieckoWarszawskiego Związku Piłki Siatkowej w dniu 28 września 2021 r.
§1
Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Sędziów MWZPS obraduje w oparciu
o Statut MWZPS, Regulamin Wyboru Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego
MWZPS oraz niniejszy Regulamin.
§2
Główne cele zgromadzenia to:
- sprawozdanie ustępującego Wydziału Sędziowskiego MWZPS z kadencji 2018 –
2021,
- wybór Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego MWZPS na następną kadencję.
§3
1. W zgromadzeniu mogą brać udział z głosem stanowiącym:
a. Sędziowie MWZPS z aktualnym certyfikatem sędziowskim na sezon 2021/2022.
b. Sędziowie honorowi MWZPS oraz sędziowie honorowi PZPS znajdujący się na
liście sędziów MWZPS w sezonie 2021/2022.
2. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni przez
ustępujący Wydział Sędziowski goście.
3. Głosowanie przez pełnomocników jest niemożliwe.
§4
1. Zgromadzenie jest prawomocne i może podejmować uchwały w pierwszym
terminie, jeśli uczestniczy w nim ponad 50% uprawnionych, ustalonych w oparciu
o § 3 punkt 1 niniejszego Regulaminu.
2. W drugim terminie zgromadzenie jest prawomocne bez względu na liczbę
uczestników.

§5

Zgromadzenie otwiera Przewodniczący ustępującego Wydziału Sędziowskiego
MWZPS i wnioskuje o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz
Sekretarza.
§6
Przewodniczący Zgromadzenia oraz Sekretarz wybierani są w głosowaniu jawnym.
Kierują obradami, zbierają kandydatury do poszczególnych komisji, udzielają głosu
uczestnikom

zgromadzenia,

podejmują

doraźne

decyzje

w

sprawach

nieunormowanych niniejszym Regulaminem.
§7
1. Uczestnikom zgromadzenia przysługuje prawo głosu w dyskusji po uprzednim
zgłoszeniu się do Przewodniczącego Zgromadzenia i uzyskaniu od niego
potwierdzenia zabrania głosu.
2. Przewodniczący Zgromadzenia może określić maksymalny czas trwania jednego
wystąpienia oraz zdecydować o jednokrotnym zabieraniu głosu w danej sprawie
przez każdego z uczestników Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Zgromadzenia może odebrać głos uczestnikowi Zgromadzenia,
jeśli jego wystąpienie przekracza ustalony czas lub nie licuje z powagą obrad.
§8
1. Zatwierdzenie porządku obrad, podejmowanie uchwał, wniosków oraz wszystkie
wybory następują zwykłą większością głosów.
2. Zatwierdzenie porządku obrad, podejmowanie uchwał oraz wybory członków
poszczególnych komisji oraz prezydium Zgromadzenia następują w trybie jawnym
(chyba że uczestnicy Zgromadzenia postanowią inaczej).
3. Wybór Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego MWZPS nowej kadencji
następuje w trybie tajnym (chyba, że uczestnicy Zgromadzenia postanowią inaczej).
§9
1. Zgromadzenie wybiera spośród swoich uczestników następujące komisje:
a. Komisję Mandatową (w składzie 3 osób),
b. Komisję Wnioskową (w składzie 3 osób),
c. Komisję Skrutacyjno-Wyborczą (w składzie 3 osób).

2. W

skład Komisji Skrutacyjno-Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci

na Przewodniczącego WS MWZPS.
3. Pracami poszczególnych komisji kierują ich przewodniczący wybierani przez
członków komisji.
4. Uchwały wszystkich komisji podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością
głosów.
§ 10
1. Kandydaci na Przewodniczącego mogą być zgłaszani zgodnie z Regulaminem
wyboru Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego Mazowiecko-Warszawskiego
Związki Piłki Siatkowej.
2. Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego Sędziów MWZPS zostanie kandydat,
jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej głosów za niż przeciw.
3. W przypadku głosowania w sposób tajny głos jest ważny, jeśli na karcie do
głosowania zostanie zaznaczona tylko jedna opcja ZA lub PRZECIW.
§ 11
Wybrany Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego MWZPS w drodze konsultacji
ustali skład i strukturę Wydziału oraz przedstawi do zatwierdzenia Zarządowi
MWZPS.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.

