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REGULAMIN  
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „ENERGETYK” 
w dniu 29 sierpnia 2020 r. 

 

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. W sprawach, w których Statut nie przewiduje właściwości innych 
organów Stowarzyszenia, kompetencje należą do Walnego Zebrania (§19 Statutu). 

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, a także na żądanie każdego z organów Stowarzyszenia lub co najmniej 1/5 
ogólnej liczby członków (§28 ust. 1).  

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie odbywa się nie później niż do 15 maja, następującego po roku sprawozdawczym kończącym się 
31 grudnia (§26 ust. 2).  

4. Przedmiotem obrad walnego zebrania sprawozdawczego jest (§27): 
− rozpatrzenie i zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu za rok sprawozdawczy, 
− rozpatrzenie i zaakceptowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej za rok sprawozdawczy, 
− dokonanie oceny działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej za rok sprawozdawczy i podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia ich członkom absolutorium z pełnionych przez nich funkcji, 
− uchwalenie planu gospodarczego na kolejny rok sprawozdawczy, 
− ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz ogrodu w kolejnym roku sprawozdawczym, 
− podejmowanie uchwał w niezbędnym zakresie dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i wspólnoty ogrodowej. 

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia poprzez umieszczenie ogłoszeń  
w gablotach ogrodów, albo – za zgodą członka lub członka wspierającego – pocztą  elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed 
jego terminem (§28 ust. 3). 

6. Prawo, ale i obowiązek udziału w Walnym Zebraniu mają wyłącznie członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego „ENERGETYK”, 
użytkujący działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD) „ENERGETYK” (§14 a, §15 ust. 1a). 

7. Członkowie Stowarzyszenia, którzy uchwałą Zarządu zostali przyjęci w poczet i wpisani na listę członków, posiadają czynne (mogą 
wybierać) i bierne (mogą być wybierani) prawo wyborcze z wyjątkami wyszczególnionymi w Statucie. Posiadają również prawo 
głosu w głosowaniach nad uchwałami i wnioskami. Każdy członek posiada jeden głos (§20 ust. 2, 3). 

8. Walne Zebranie w pierwszym terminie jest władne do podjęcia wiążących uchwał przy obecności ponad połowy członków 
Stowarzyszenia (§29 ust. 2). 

9. W przypadku zgromadzenia na Walnym Zebraniu mniej niż połowy członków Stowarzyszenia może ono odbyć się w drugim 
terminie, po upływie co najmniej 30 minut po godzinie podanej w pierwszym terminie, jeżeli w zawiadomieniu podano taką 
możliwość i pouczono członków Stowarzyszenia, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich 
członków (§29 ust. 3). Drugi termin Walnego Zebrania wyznaczono na 16 marca 2019 r. godzina 13:30 w tym samym miejscu. 

10. Członek władz Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej) może być w każdym czasie odwołany przez 
Walne Zebranie. Walne Zebranie dokonuje odwołania na wniosek władz Stowarzyszenia albo na wniosek co najmniej 1/5 
członków (§21 ust. 1). 

11. Przed wejściem na salę obrad Walnego Zebrania członkowie podpisują imienną listę obecności, potwierdzając swoją tożsamość 
poprzez okazanie dowodu osobistego lub pisemnego pełnomocnictwa (§30 ust. 1). 

12. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inna osoba wyznaczona przez Prezesa (§29 
ust. 4).  

13. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Prezes proponuje Przewodniczącego Walnego 
Zebrania oraz sekretarza zebrania (§29 ust. 4).  

14. Walne Zebranie spośród uczestników wybiera Komisję Skrutacyjną powołaną do liczenia głosów. Komisja Skrutacyjna składa się  
z 3 osób. Po wyborze, Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Komisji. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie 
mogą być Przewodniczący zebrania, sekretarz zebrania, członkowie Zarządu oraz kandydaci do organów Stowarzyszenia. 

15. Komisja Skrutacyjna – na podstawie list obecności – dokonuje zliczenia członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. 
W przypadku obecności 50% + 1 przewodniczący Komisji stwierdza prawomocność zebrania w I terminie lub w przypadku braku 
kworum podaje informacje o II terminie Walnego Zebrania – wskazanym w zawiadomieniach. Poucza również o ważności 
podejmowanych decyzji w II terminie. W II terminie przewodniczący Komisji stwierdza prawomocność zebrania. 

16. Przewodniczący proponuje porządek obrad Walnego Zebrania, który podlega przyjęciu w głosowaniu jawnym. Przewodniczący 
przeprowadza zebranie zgodnie z uchwalonym porządkiem i Regulaminem; dba także o procedowanie zgodne ze Statutem 
Stowarzyszenia i powszechnie obowiązującymi regułami. 

17. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być 
uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad (§30 ust. 2). 

18. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania. Poza kolejnością Przewodniczący może udzielić 
głosu w sprawach formalnych.  

19. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają członkowie organów 
Stowarzyszenia odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy. 



 

Strona 2 z 2 

20. Decyzje Walnego Zebrania podejmowane są w formie uchwał, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności: 
w I terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w II terminie – wyłącznie zwykłą większością głosów (bez 
względu na ilość obecnych) (§24 ust. 1, 2). 

21. Zwykła większość głosów – oznacza więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw”, głosy „wstrzymujące się” nie są wliczane do 
wyniku (§6 pkt 6). 

22. Uchwały Walnego Zebrania numeruje się zgodnie z kolejnością podejmowania oznaczając je numerem łamanym przez rok  
w formie dwucyfrowej łamane przez oznaczenie UWZ (np. 1/19/UWZ). 

23. Walne Zebranie może dokonać zmian lub uchwalić nowy Statut. Zmiany statutu albo uchwalenie nowego statutu Stowarzyszenia 
wymagają uchwały walnego zebrania, podjętej większością 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków 
(§49).  

24. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów „za” i „przeciw” jest równa, 
wniosek upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ 
uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący 
zebrania. 

25. Uchwały podjęte zgodnie z prawem obowiązują wszystkich członków, a w sprawach dotyczących zarządzania wspólnotą 
ogrodową są obowiązujące także dla użytkowników działek, którzy nie są członkami Stowarzyszenia (§24 ust. 3). 

26. Z przebiegu walnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz sekretarz zebrania. Do protokołu 
dołącza się uchwały i listę obecności uczestników walnego zebrania (§29 ust. 5). Odpis podjętych uchwał przekazuje się do 
wiadomości Prezydenta Miasta Rybnika. 

27. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega 
rozwiązaniu.  

28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ani przepisami Stowarzyszenia wątpliwości rozstrzyga Przewodniczący 
zebrania. 

WYBORY 
 

29. Przedmiotem obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego jest, poza kompetencjami wyszególnionymi w punkcie 4., 
wybór członków organów Stowarzyszenia (§27 ust. 2). 

30. Zarząd Stowarzyszenia, komisja rewizyjna i komisja rozjemcza stanowią organy, których członków wybiera się w wyborach 
powszechnych, bezpośrednich, przeprowadzonych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. Dopuszczalne jest głosowanie tajne za zgodą 2/3 wszystkich uczestników 
walnego zebrania (§20 ust. 1). W przypadku głosowania tajnego zarządza się przerwę w obradach celem przygotowania kart do 
głosowania. 

31. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa cztery lata (§22 ust. 1). 
32. W skład władz stowarzyszenia, pochodzących z wyborów, nie mogą wchodzić członkowie będący dla siebie krewnymi, 

małżonkami albo pozostający w stosunku przysposobienia (§22 ust. 4). 
33. Zarząd liczy od 3 do 5 osób. O składzie liczebnym zarządu decyduje przed jego wyborem walne zebranie (§31 ust. 1a). 
34. Komisja rewizyjna liczy 3 osoby (§36 ust. 1). Komisja rozjemcza liczy 3 osoby (§37 ust. 1). 
35. Bezpośrednio po zakończeniu wyborów członków do organów Stowarzyszenia, ich członkowie wybierają ze swego grona (§20 ust. 4): 

1) w zarządzie: 
− prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika – w przypadku składu pięcioosobowego, 
− prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza – w składzie czteroosobowym, 
− prezesa, wiceprezesa i skarbnika – w składzie trzyosobowym, 

2) w komisji rewizyjnej – przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, 
3) w komisji rozjemczej – przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

36. Kandydat do władz Stowarzyszenia osobiście składa oświadczenie woli i wyraża zgodę na pełnienie funkcji w danym organie. 
37. Wybrany członek organów Stowarzyszenia, bezpośrednio po wyborach i ukonstytuowaniu się organu, do którego został wybrany, 

składa pisemne oświadczenie woli zawierające zgodę na pełnienie funkcji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 
klauzulę zachowania tajemnicy.  

38. W przypadku zgłoszenia do organów Stowarzyszenia wyłącznie kandydatur niezmiennych w stosunku do poprzedniej kadencji, 
głosowanie przeprowadza się nad całym składem organu. W innych przypadkach – nad każdym kandydatem głosuje się 
oddzielnie.  

39. W przypadku większej liczby kandydatów niż ilość składu liczebnego organu, za wybrane uznaje się osoby, które otrzymały 
największą liczbę głosów.  

40. W przypadku głosowania tajnego, ilość kandydatów musi być większa o co najmniej jeden w stosunku do składu liczebnego 
organu, nad którym się głosuje. Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska wszystkich 
kandydatów do poszczególnych organów. Głosujący wybierają kandydatów w ilości nie większej niż skład liczebny organu, 
zaznaczając obok każdego nazwiska TAK lub NIE. Kandydaci z największą liczbą głosów „TAK” zostają kolejno wybrani do składu 
organu w wyznaczonej ilości. Głosy z zaznaczoną większą liczbą kandydatów niż skład liczebny organu uważa się za nieważne w 
zakresie poszczególnej sekcji wyborów danego organu. 

41. Karty z zaznaczonymi nazwiskami kandydatów wrzuca się do urny, a po stwierdzeniu, że wszyscy oddali głosy – Komisja 
Skrutacyjna dokonuje wyjęcia kart z urn i przeliczenia głosów. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podaje wyniki głosowania. 


