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Opole, 28.01.2020 r.

Komunikat nr 2/2020
Walne Zebranie Delegatów
Zarząd OZBS zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów
(zwane dalej Zjazdem) na dzień 28 marca godz. 10.00 pierwszy termin, drugi
godz.10.15.
Zjazd odbędzie się w Opolu, w naszym Klubie Dołek przy ulicy Damrota 6.
W zjeździe uczestniczą (zgodnie z regulaminem zjazdu):
1. z głosami stanowiącymi – delegaci z poszczególnych klubów i sekcji
brydżowych wg klucza : 1 delegat na 1 drużynę startującą w rozgrywkach
DMP
2. z głosami doradczymi – o ile nie są delegatami, członkowie ustępujących
władz OZBS i KR.
W załączeniu proponowany porządek obrad i regulamin Zjazdu.
Mandaty przekażemy na lutowym zjeździe.
Sprawozdanie prezesa dostarczone zostanie w następnym komunikacie.

Z poważaniem
Adam Klimala

Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów
Opolskiego Związku Brydża Sportowego
Opole, 28 marca 2020 r.

Godzina 10.00 - pierwszy termin rozpoczęcia obrad
Godzina 10.15 - drugi termin rozpoczęcia obrad
1. Otwarcie przez prezesa OZBS Zjazdu Delegatów
2. Powołanie przewodniczącego zjazdu i protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad
5. Powołanie Komisji : Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków
6. Sprawozdanie z działalności ustępującego ZO OZBS – wystąpienie prezesa
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniem
9. Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla ustępującego ZO
10. Dyskusja programowa nad działaniami OZBS w kolejnej kadencji
11. Wybory prezesa OZBS
12. Zgłoszenie kandydatur do ZO i KR
13. Wybory do ZO i KR
14. Wybory dwóch delegatów na Zjazd PZBS (Warszawa 4 – 5 czerwca. br.)
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie Uchwały
17. Zamknięcie obrad.

Regulamin obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów
Opolskiego Związku Brydża Sportowego
Opole, 28 marca 2020 r.
Paragraf 1
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów OZBS Opole
obraduje na podstawie statutu PZBS oraz niniejszego regulaminu
Paragraf 2
W zjeździe uczestniczą :
1. z głosami stanowiącymi – delegaci z poszczególnych klubów i sekcji
brydżowych wg klucza : 1 delegat na 1 drużynę startującą w rozgrywkach
DMP
2. z głosami doradczymi – o ile nie są delegatami członkowie ustępujących
władz OZBS i KR.
Paragraf 3
1. Delegaci obowiązani są legitymować się mandatem, każdy delegat
dysponuje jednym głosem
2. Dla ważności obrad wymagana jest obecność na Zjeździe co najmniej
połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania o ile rozpoczyna się w
I terminie. Obrady zachowują ważność przy mniejszej liczbie delegatów o ile
rozpoczynają się w II terminie.
Paragraf 4
Zjazd otwiera Prezes OZBS, proponując i przeprowadzając wybory
przewodniczącego zjazdu.
Paragraf 5
Przewodniczący Zjazdu :
1. Proponuje powołanie protokolanta zjazdu
2. Przeprowadza zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad. Zjazd może
skreślić z porządku obrad zaproponowane poszczególne sprawy lub je
odroczyć a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw dotyczących
porządku obrad.
3. Kieruje przebiegiem obrad, w tym zarządza przerwy.
4. Czuwa nad przestrzeganiem porządku regulaminu obrad.
5. Udziela i odbiera glos dyskutantom, reguluje kolejność wystąpień w dyskusji.
6. Zarządza głosowanie oraz wykonuje inne decyzje Zjazd

Paragraf 6
Zjazd dokonuje wyboru – w glosowaniu jawnym – zwykłą większością głosów,
następujące Komisje :
1. Z grona delegatów, Komisję Mandatowo - Skrutacyjnej w składzie 2-3 osób,
której zadaniem jest :
 sprawdzenie listy obecności delegatów i przedłożenie Zjazdowi
sprawozdania z wnioskiem co do zdolności zjazdu do podejmowania
uchwał.
 obliczenia wyników glosowania i wykonywania innych czynności
technicznych związanych z obsługą głosowania.
2. Z grona delegatów lub /i/ ustępujących władz, Komisję Uchwał i Wniosków
w składzie 2 osób, w celu zebrania i przedstawienia Zjazdowi wniosków i
uchwał zgłoszonych przez delegatów oraz innych uczestników Zjazdu
i
ujęcie ich w Uchwale Zjazdu.
3. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza, który
sporządza protokół z działalności Komisji.
4. Protokół z działalności Komisji, podpisany przez przewodniczącego i
sekretarza jest przekazany protokolantowi Zjazdu jako załącznik do protokołu
Zjazdu.
5. Przewodniczący Komisji składają sprawozdanie z czynności Komisji oraz
przedstawiają wnioski bezpośrednio Zjazdowi.
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Paragraf 7
Obecnym na Zjeździe delegatom, członkom ustępujących Władz i
zaproszonym gościom przysługuje prawo zabrania głosu w dyskusji i
składania wniosków po uprzednim zgłoszeniu się do przewodniczącego
Zjazdu.
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w kolejności zgłaszania się.
Prawo zabrania głosu poza kolejnością posiadają : przewodniczący Zjazdu,
członkowie Prezydium oraz członkowie ustępujących władz OZBS.
Zjazd na wniosek przewodniczącego może uchwalić maksymalny czas
wystąpienia w dyskusji. Limit czasu nie obowiązuje przewodniczącego oraz
ustępujących władz.
Przewodniczący Zjazdu ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeśli odbiega od
przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie
stosującym się do uwag, przewodniczący może odebrać głos.
W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące :
sposobu obradowania, sposobu głosowania, zamknięcia listy, ograniczenia
czasu przemówień, zarządzania przerwy w obradach, kolejności i sposobu
uchwalania wniosków.
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Paragraf 8
Wszystkie wnioski zwyczajne zgłaszane są na piśmie do przewodniczącego
Zjazdu lub przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, którzy decydują o
trybie ich załatwiania.
Wnioski w sprawach formalnych mogą być zgłaszane ustnie.
Po zakończeniu dyskusji jeśli temat obrad wymaga podjęcia przez Zjazd
uchwały, przewodniczący zarządza głosowanie przestrzegając zasady aby
wnioski dalej idące głosowane były w pierwszej kolejności
Glosowania nad wnioskami odbywa się w sposób jawny.
W głosowaniu oblicza się całość głosów oddanych przez delegatów oraz
ilość wstrzymujących się od głosowania. Wyniki głosowania ogłasza
przewodniczący obrad.
Delegaci glosują przez podniesienie mandatu.
Uchwały dotyczące statutu OZBS wymagają większości 2/3 głosów przy
obecności ½ delegatów.
Paragraf 9
Wybory prezesa OZBS odbywają się w głosowaniu jawnym.
Na wniosek większości delegatów wybory mogą odbyć się w głosowaniu
tajnym.
Wybory do władz OZBS odbywają się na zasadzie zwykłej większości
głosów. Przy równej ilości głosów przewodniczący Zjazdu zarządza
dodatkowe głosowanie w trybie tajnym.
Kandydaci do władz i kandydat na prezesa winni złożyć ustne oświadczenie
o zgodzie na kandydowanie oraz deklaracje w sprawie swych możliwości
czasowych i przebiegu dotychczasowej działalności w OZBS.
Nowo wybrany prezes OZBS ma prawo zgłosić kandydatów do władz OZBS.

Paragraf 10
1. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
i protokolant obrad.
2. Protokół Zjazdu powinien zawierać datę Zgromadzenia, porządek obrad,
krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść
podjętych uchwał i sprawozdanie powołanych Komisji.
Przy podawaniu treści uchwał należy podać liczbę głosów za i przeciw oraz
liczbę głosów wstrzymujących się od głosowania.
3. Protokół Zjazdu winien być rozesłany do delegatów.

