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REGULAMIN OBRAD 

Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Ziemi Wodzisławskiej 
zwołanego na 27 października 2017  r 

(projekt) 

 

 

§1. 
Uczestnikami zjazdu z głosem decydującym są członkowie pełniący  funkcje 
instruktorskie,  
mający przydział służbowy do Hufca ZHP Ziemi Wodzisławskiej i opłaconą 
podstawową składkę członkowską 
-  zgodnie z listą ogłoszoną rozkazem komendanta Hufca ZHP Ziemi 
Wodzisławskiej nr L 10/2017 i L 11/2017, -  zgodnie §51 Statutu ZHP; oraz pkt. 11-13 
Ordynacji wyborczej ZHP 
 

§2 
Zjazd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, zgodnie z §46 ust. 1 Statutu 
ZHP, oraz § 49 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP 
 

§3 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Komendantowi Hufca i każdemu z 
członków Komendy Hufca(w tym członkom nie pełniącym już funkcji) 
podejmowana jest w trybie głosowania jawnego,  lub tajnego  na jednej liście do 
głosowania, zgodnie z § 46 ust Statutu ZHP oraz § 49 ust. 2 pkt 3 Statutu ZHP.  
 

§4 
Obrady zjazdu odbywają się na posiedzeniu plenarnym oraz w komisjach. Zjazd  
sprawozdawczy  spośród uczestników zjazdu z głosem decydującym: Komisję 
uchwał i wniosków, Komisję wyborczą i Komisję skrutacyjną – zgodnie pkt. 7  
Ordynacji Wyborczej ZHP . Każdą z tych Komisji w składzie 3 osobowym. 
 

§5 
Pracami zjazdu i przebiegiem obrad kieruje przewodniczący wybrany przez zjazd 
spośród uczestników z głosem decydującym, w głosowaniu jawnym. Zjazd może 
również wybrać wiceprzewodniczącego  -zgodnie z pkt. 6 Ordynacji  Wyborczej 
ZHP. 
 

§6 
Obrady prowadzone są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego 
zjazdu zgodnie ze Statutem ZHP, Ordynacją Wyborczą ZHP oraz z przyjętym 
przez zjazd regulaminem i  porządkiem obrad. 
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§7 
Prowadzący obrady: 
- realizuje przyjęty porządek obrad; 
- udziela głosu referentom i dyskutantom; 
- udziela głosu w kwestiach formalnych , decydując, czy są one zasadne; 
- przestrzega rzeczowości dyskusji i czasu wystąpień dyskutantów; 
- zarządza głosowania; 
- przeprowadza wybory  nowych władz hufca, w razie, gdyby komendant  hufca 
nie otrzymał absolutorium lub złożył rezygnację 
- może zarządzać dodatkowe przerwy. 

 
§8 

Przewodniczący obrad przyjmuje zgłoszenia do dyskusji oraz ustala kolejność 
wystąpień. Czas wystąpień w dyskusji nie może przekroczyć 5 minut. 
Przewodniczący obrad ma prawo odebrania głosu mówcy po przekroczeniu 
regulaminowego czasu oraz w przypadku odejścia od przedmiotu obrad. 
 

§9 
Uczestnicy zjazdu mają prawo składać wnioski i propozycje do komisji uchwał               
i wniosków. Dokumenty te winny być złożone na piśmie i czytelnie podpisane. 
Należy je złożyć nie później, niż do rozpoczęcia odpowiedniego punktu obrad, 
którego dotyczą. 


