Przebieg Zebrania założycielskiego
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN
„KAROLEWSKA”
REGULAMIN GŁOSOWANIA NA ZEBRANIU ZAŁOZYCIELSKIM
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia otwiera Dyrektor przedstawiając cel
zebrania.
 Przekazanie
głosu
osobie
prowadzącej
organizującej
zebranie:
p. E. Grzelak, p. D. Niewola
 Osoba prowadząca prosi aby wszyscy, którzy deklarują zostać założycielami
stowarzyszenia wypełnili potwierdzające oświadczenia.
 Osoba prowadząca zebranie p. E. Grzelak, p. D. Niewola rozdają
oświadczenia wszystkim chętnym, którzy deklarują chęć zostania członkami
założycielami stowarzyszenia.
1. Członkowie założyciele stowarzyszenia wypełniają oświadczenia o
posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych
tworząc listę założycieli stowarzyszenia.- załącznik 1
2. Na podstawie złożonych oświadczeń członków założycieli Stowarzyszenia
prowadząca zebranie stwierdza, czy zebrała się wymagana ilość członków
założycieli (min 15 osób)
3. Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza-protokolanta obrad
spośród kandydatów wyłonionych z członków założycieli stowarzyszenia
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Każdy członek założyciel może oddać tylko jeden głos w głosowaniach nad
wyborem przewodniczącego zebrania i jeden na kandydata na sekretarza
zebrania.
5. Wybór Przewodniczącego zebrania- głosowanie jawne na zgłoszonych
kandydatów –zwykła większość głosów
6. Wybór Sekretarza zebrania- głosowanie jawne na zgłoszonych kandydatów
–zwykła większość głosów
Zwykła większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów „za” jest
większa przynajmniej o jeden głos od głosów „przeciw”; głosów
„wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania.
7. Przewodniczący zebrania wita i przedstawia członków założycielinauczyciele, pracownicy ZSS Nr 2, rodzice
8. Przewodniczący zebrania przedstawia Regulamin głosowania podczas
zebrania założycielskiego przy podejmowaniu uchwał i wyborze osób do
pełnienia funkcji we władzach stowarzyszenia i powołanych komisjach.
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REGLAMIN GŁOSOWANIA
1) Podejmowanie uchwał, wybór do zarządu, komisji rewizyjnej, komitetu
założycielskiego stowarzyszenia, komisji skrutacyjnej następuje zwykłą
większością głosów członków założycieli stowarzyszenia w głosowaniu
jawnym.
2) W głosowaniu jawnym głosuje się przez podniesienie ręki.
3) Każdy członek założyciel może oddać tylko jeden głos w głosowaniach
nad wyborem poszczególnego kandydata na stanowisku w Zarządzie
Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skrutacyjnej i Komitetu
Założycielskiego.
4) Poszczególnych Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu
założycielskiego, komisji skrutacyjnej wybieramy w kolejnych
głosowaniach po zgłoszeniu kandydatów.
5) W poszczególnych głosowaniach wygrywa kandydat, który uzyskał
zwykłą większość głosów.
6) Jeśli w I głosowaniu dwóch kandydatów uzyska równą zwykłą
większość głosów, głosowanie przeprowadza się powtórnie tylko na
tych dwóch kandydatów.
7) Jeśli mimo dwukrotnej próby żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej
większości głosów, wybory rozpoczyna się od początku spośród
zgłoszonych ponownie kandydatów.
8) Jeśli liczba kandydatów jest równa 1 i w pierwszej turze kandydat nie
uzyskał zwykłej większości głosów, powtarza się głosowanie na tego
samego kandydata
9) Jeśli liczba kandydatów jest równa 1 i mimo dwukrotnej próby kandydat
nie uzyskał zwykłej większości głosów, wybory rozpoczyna się od
początku spośród zgłoszonych ponownie kandydatów
10) Wybory trwają do momentu wyłonienia członków do zarządu
stowarzyszenia, komisji rewizyjnej, komisji skrutacyjnej i komitetu
założycielskiego.
11) Zwykła większość głosów ma miejsce wtedy, gdy liczba głosów „za”
jest większa przynajmniej o jeden głos od głosów „przeciw”; głosów
„wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników
głosowania
9. Zatwierdzenie Regulaminu głosowania
- zwykła większość głosów - załącznik 2

10. Przewodniczący zebrania zapozna obecnych z następującym
porządkiem obrad:
A. Zapoznanie się z projektem statutu Stowarzyszenia.- załącznik 3
Dyskusja nad statutem
B. Podjęcie
uchwały
o
założeniu
Stowarzyszenia.
(UCHWAŁA 1/2012) – głosowanie jawne zwykła większość głosów
członków założycieli min 15.
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C. Podjęcie
uchwały
o
przyjęciu
statutu
Stowarzyszenia.
(UCHWAŁA 2/2012) - głosowanie jawne zwykła większość głosów
członków założycieli min 15.
D. Zgłoszenie
kandydatów
do
Komitetu
Założycielskiego
Stowarzyszenia
–
3 osoby - głosowanie jawne zwykła większość głosów członków
założycieli
E. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego
(UCHWAŁA 3/2012 )
- zwykła większość głosów członków założycieli
F. Zgłoszenie kandydatów i wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru
Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej – 3 osoby:
jawne głosowanie zwykła większość głosów członków założycieli
G. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu - po kolei ich wybór
Wybór Zarządu Stowarzyszenia
a. Zgłoszenie kandydata na prezesa stowarzyszenia
b. Wybór prezesa w głosowaniu jawnym
c. Zgłoszenie kandydata na wiceprezesa stowarzyszenia
d. Wybór wiceprezesa w głosowaniu jawnym
e. Zgłoszenie kandydata na sekretarza stowarzyszenia
f. Wybór sekretarza w głosowaniu jawnym
g. Zgłoszenie kandydata na skarbnika stowarzyszenia
h. Wybór skarbnika w głosowaniu jawnym
i. Zgłoszenie kandydatów na 2 członków stowarzyszenia
j. Wybór 2 członków w głosowaniu jawnym
H. Podjęcie
uchwały
o
wyborze
Zarządu
Stowarzyszenia
(UCHWAŁA 4/2012 ) osoby - głosowanie jawne zwykła większość
głosów członków założycieli
I. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej - po kolei ich wybór
Wybór Komisji Rewizyjnej
a. Zgłoszenie kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
stowarzyszenia
b. Wybór przewodniczącego komisji Rewizyjnej w głosowaniu
jawnym
c. Zgłoszenie kandydata na wiceprzewodniczącego Komisji
Rewizyjnej stowarzyszenia
d. Wybór wiceprzewodniczącego komisji Rewizyjnej w głosowaniu
jawnym
e. Zgłoszenie kandydata na sekretarza Komisji Rewizyjnej
stowarzyszenia
f. Wybór sekretarza komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym
J. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
(UCHWAŁA 5/2012 ) głosowanie jawne zwykła większość głosów
członków założycieli
K. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej i wpisowego.
(UCHWAŁA 6/2012 ) głosowanie jawne zwykła większość głosów
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członków założycieli.
WPISOWE – 10 zł
SKŁADKA – 5 zł/m-c
L. Zamknięcie zebrania. Na tym kończy się zebranie założycielskie.
Komitet założycielski, który bierze na siebie formalności związane z
rejestracją, musi teraz wypełnić właściwe formularze oraz
skompletować wymagane dokumenty i załączniki.
Komitet założycielski powinien też dopilnować, aby został spisany
protokół z zebrania założycielskiego.

§ 28 Statutu Stowarzyszenia
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
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