Regulamin
Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. Marii Curie Skłodowskiej
w Elblągu
zatwierdzony uchwałą nr 1/2015 Walnego Zebrania
z dnia 18.04.2015
§1
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mari Curie
Skłodowskiej w Elblągu, zwane dalej walnym zebraniem jest najwyższą władzą
stowarzyszenia.
2. Wyróżnia się:
1. Walne zebranie zwyczajne zwoływane w celu omówienia bieżących spraw
ogrodu,
2. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane nie później niż do 30 czerwca
następującego po roku sprawozdawczym w celu zatwierdzenia sprawozdań
finansowo-gospodarczych za poprzedni rok i podjęcia uchwał wyznaczających
kierunki pracy i preliminarz finansowy stowarzyszenia w kolejnym roku,
3. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w trakcie, którego oprócz zadań
zawartych w pkt. b) przeprowadza się wybory do organów Stowarzyszenia,
4. Walne zebranie nadzwyczajne może być zwołane w każdym czasie.
Przedmiotem obrad są sprawy zgłoszone na piśmie przez wnioskujący organ
stowarzyszenia lub przez 1/5 członków, przy czym musi być zwołane w ciągu
30 dni od daty zgłoszenia pisemnego żądania.

§2
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia ROD im. M.C.
Skłodowskiej należy:
1. W wyborach powszechnych, bezpośrednich wybieranie członków organów
stowarzyszenia.
2. Ustalanie liczby członków w poszczególnych organach stowarzyszenia.
3. Zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w ogrodzie.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności poszczególnych
organów stowarzyszenia, dokonywanie oceny ich działalności.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowo-gospodarczych,
udzielanie absolutorium dla zarządu stowarzyszenia.
6. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów remontów i inwestycji w ogrodzie,
ustalanie preliminarza finansowego na dany rok. Ustalanie i uchwalanie
wysokości składki członkowskiej, opłat na rzecz ogrodu i innych świadczeń w
kolejnym roku sprawozdawczym.
7. Podejmowanie uchwały w sprawie odwołania członka organu na pisemny
wniosek, co najmniej 1/5 członków stowarzyszenia.

8. Podejmowanie innych uchwał, które należą do kompetencji walnego zebrania i
są zgodne z regulaminem walnego zebrania.
9. Dokonywanie zmian w statucie, albo uchwalenie nowego statutu
stowarzyszenia większością 2/3 głosów oddanych w obecności, co najmniej
połowy członków.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia większością 2/3 głosów
oddanych w obecności, co najmniej połowy członków stowarzyszenia

§3
Walne zebranie zwołuje zarząd stowarzyszenia w terminie do 30czerwca.
Walne zebranie zwołuje się w siedzibie stowarzyszenia (świetlica ogrodowa)
Porządek obrad i termin walnego zebrania ustala zarząd stowarzyszenia.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania zarząd
zawiadamia na piśmie bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru lub listownie, co
najmniej 14 dni przed jego terminem.
5. W zawiadomieniu informuje się, że w przypadku zgromadzenia się na zebraniu mniej
niż połowy członków stowarzyszenia w pierwszym terminie, odbędzie się ono po
upływie 30 minut po godzinie podanej w pierwszym terminie, a uchwały podjęte w
drugim terminie będą ważne i obowiązują wszystkich członków.
6. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust.4, podaje się również miejsce, termin i
godziny wyłożenia materiałów sprawozdawczych, przy czym wyłożenie musi
nastąpić, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Porządek obrad przyjmowany jest przez walne zebranie. Na wniosek walnego
zebrania i po przeprowadzeniu głosowania jawnego, porządek obrad może być
poszerzony.
1.
2.
3.
4.

§4
1. Walne zebranie otwiera Prezes zarządu stowarzyszenia lub Wiceprezes, następnie
walne zebranie w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego i sekretarza
zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Obradami walnego zebrania kieruje przewodniczący zebrania, który sprawdza listę
obecności i na jej podstawie stwierdza prawomocność zebrania.

§5
1. Wszyscy członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają obowiązek brać udział w
walnym zebraniu, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
2. Z głosem doradczym w walnym zebraniu mogą brać udział członkowie wspierający.

§6
1. Walne zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie bezwzględną
większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków stowarzyszenia, w
drugim terminie bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały walnego zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Projekt uchwały walnego zebrania powinien zawierać w szczególności:

1. tytuł uchwały,
2. podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały,
3. określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację,
4. termin wejścia w życie uchwały.
4. Uchwały oznacza się numerem walnego zebrania, numerem uchwały według
kolejności, wskazuje się rok i datę jej podjęcia.
5. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz.

§7
1.
2.
3.
4.

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze przeprowadza się, co 4 lata.
Walne zebranie w głosowaniu jawnym wybiera Komisję Skrutacyjną.
Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory tajne do organów stowarzyszenia.
Komisja Skrutacyjna oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów, sporządza
protokół i ogłasza wyniki przed walnym zebraniem.

§8
Przewodniczący walnego zebrania prowadzi zebranie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad
czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności:
1. sprawdza listę obecności,
2. ustala porządek obrad,
3. udziela głosu uczestnikom zebrania według kolejności zgłoszeń (czas wypowiedzi – 3
minuty),
4. czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
5. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
6. przeprowadza głosowania nad uchwałami walnego zebrania,
7. podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu walnego zebrania,
8. po wyczerpaniu porządku zebrania zamyka obrady walnego zebrania.

§9
1. Z obrad walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i
sekretarz.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1. Datę posiedzenia;
2. Porządek obrad;
3. Krótki opis przebiegu, dyskusji i wniosków;
4. Wyniki głosowań;
5. Numery i tytuły podjętych uchwał.
3. Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków
zwyczajnych stowarzyszenia.

§ 10

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem
rozstrzyga przewodniczący zebrania, zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi
powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek zarządu lub 1/5 członków
stowarzyszenia.
3. Zmiana regulaminu następuje w formie uchwały walnego zebrania.

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. W wyborach powszechnych, bezpośrednich wybieranie członków organów
Stowarzyszenia.
2. Ustalanie liczby członków w poszczególnych organach Stowarzyszenia.
3. Zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w ogrodzie.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności poszczególnych organów
stowarzyszenia, dokonywanie oceny ich działalności.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowo-gospodarczych, udzielanie
absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów remontów i inwestycji w Ogrodzie,
ustalanie preliminarza finansowego na dany rok.
7. Ustalanie i uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz
ogrodu w kolejnym roku sprawozdawczym.
8. Podejmowanie uchwały w sprawie odwołania członka organu na pisemny wniosek co
najmniej 1/5 członków stowarzyszenia.
9. Podejmowanie innych uchwał, które należą do kompetencji Walnego Zebrania i są
zgodne z Regulaminem Walnego Zebrania.
10. Dokonywanie zmian w Statucie, albo uchwalenie nowego Statutu Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów
oddanych w obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia.
Walne zebranie podejmując powyższe działania ma bezpośredni wpływ na
funkcjonowanie stowarzyszenia i wspólnoty ogrodowej.

