REGULAMIN
obrad Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego
Zgromadzenia Konińskiej Izby Gospodarczej
§1
Prawo do udziału w Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu (WZ)
Konińskiej Izby Gospodarczej przysługuje:
a . wszystkim członkom założycielom Izby , którzy podpisali Statut ,
b. wszystkim przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom spełniającym wymogi określone
w § 7 Statutu, którzy do momentu rozpoczęcia WZ Izby – przystąpili do Izby
poprzez podpisanie deklaracji o przystąpieniu w oparciu o zarejestrowany Statut
oraz zostali przyjęci przez Radę w poczet członków.
§2
Przedstawiciele członków Izby , którzy podpisali listę obecności na WZ, winni okazać się
dokumentem świadczącym, że są umocowani do reprezentowania członka Izby w rozumieniu
§ 7 pkt. 6 Statutu .
§3
Czynne i bierne prawo wyborcze przedsiębiorstw będących osobami prawnymi realizowane
jest przez obecnych na WZ przedstawicieli. Wszelkie wątpliwości co do legitymacji
wyborczej tak czynnej jak biernej rozstrzyga przewodniczący WZ odwołując się w razie
konieczności do opinii WZ.
§4
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Izby, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, który
jednocześnie przeprowadza wybory przewodniczącego i sekretarza WZ.
§5
Przewodniczący kieruje przebiegiem WZ, a w szczególności:
a. sprawuje ogólne kierownictwo obradami,
b. udziela głosu uczestnikom obrad,
c. czuwa nad rzeczowym przebiegiem obrad,
d. wydaje stosowne zarządzania porządkowe na sali,
e. odpowiedzialny jest za wyczerpanie porządku obrad,
f. rozstrzyga o ewentualnych wątpliwościach,
g. czuwa nad pracami biura obsługi WZ – protokołem i listą mówców .
§6
Przewodniczący może spośród osób obecnych na WZ przybrać sobie do pomocy dwóch
zastępców.
§7
1. Dla przeprowadzenia głosowań i stwierdzenia prawomocności WZ i jego uchwał powołuje
się 3-osobową Komisję Mandatową.
2. Komisja Mandatowa:
- ustala czy zebranie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami statutu,

- sprawdza listę obecności, ustalając czy wszyscy przedstawiciele oraz ustanowieni
pełnomocnicy zostali umieszczeni na liście obecności oraz stwierdza aktualną liczbę
uczestników WZ.
- stwierdza czy zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał
przewidzianych porządkiem obrad.
§8
Dla przeprowadzania wyborów powołuje się 3-osobową komisję skrutacyjną, której
członkowie nie mogą kandydować do organów Izby. Zastrzeżenie w/w nie dotyczy powołanej
w składzie 3-osobowym Komisji uchwał i wniosków.
Komisja Skrutacyjna:
- liczy zebrane głosy,
- przedstawia sprawozdanie z wyborów przeprowadzanych w trakcie WZ.
§9
1. W celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał i wniosków powołuje
się 3-osobową Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Komisja Uchwał i Wniosków:
- zbiera i rozpatruje wnioski zgłaszane w czasie obrad,
- rozpatruje projekty uchwał oraz wnioski, opracowuje ich treść i przedkłada je do
decyzji WZ.
§10
1. Wybór Władz Naczelnych Izby odbywa się w drodze głosowania tajnego w następującej
kolejności :
- Rada Izby,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński.
2. Przed rozpoczęciem pierwszego głosowania WZ podejmuje uchwałę określającą ilość osób
wchodzących w skład poszczególnych organów stanowiących Władze Naczelne Izby na
najbliższą kadencję, stosując się do postanowień Statutu określających z ilu osób mogą
składać się poszczególne organy.
3. Ilość kandydatów zgłaszanych do poszczególnych organów jest nieograniczona i powinna
przewyższać ilość osób wchodzących w skład organu.
4. Na kartach do głosowania umieszczone zostaną imiona i nazwiska wszystkich kandydatów
zgłoszonych stosownie do postanowień ust.2, w kolejności alfabetycznej.
5. Oddanie głosu za kandydatem polega na postawieniu znaku X w kratce przy nazwisku
kandydata na karcie do głosowania.
6. Głos będzie uznany za ważny jeżeli ilość nazwisk nie skreślonych będzie równa lub
mniejsza od ilości osób wchodzących w skład organu, określonej uchwałą WZ, o której mowa
wyżej w ust.2. W przeciwnym przypadku głos będzie uznany za nieważny.
7. Jeżeli głosowania przeprowadzone stosownie do powyższych postanowień nie doprowadzą
do obsadzenia organów odpowiednią ilością osób, Przewodniczący obrad zarządzi ponowne
zgłaszanie kandydatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które odbywać się
będą z odpowiednim zastosowaniem postanowień powyższych. W przypadku równej ilości
głosów, uniemożliwiającej rozstrzygnięcie kto wchodzi w skład organów przeprowadza się
wybory dodatkowe pomiędzy zainteresowanymi kandydatami. Wybrany zostaje ten, który
uzyska większą liczbę głosów.

8. Po przeprowadzeniu wyborów Władz Naczelnych Izby WZ na podstawie §12 Statutu
dokonuje w głosowaniu tajnym wyboru Prezesa Izby spośród wybranych wcześniej członków
Rady.
§ 11
Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać wszyscy uprawnieni do głosowania.
Zgłoszony kandydat każdorazowo oświadcza, czy przyjmuje kandydaturę. W przypadku
odmowy kandydaturę uznaje się za nie zgłoszoną. W razie wyborów uzupełniających można
zgłaszać ponownie kandydaturę kandydata, który wcześniej odmówił kandydowania.
§ 12
Członkami organów Władz Izby zostają kandydaci, którzy uzyskają kolejno najwyższą liczbę
głosów, w ilości zgodnej z uchwaloną przez WZ liczbą członków danego organu.
§ 13
Prezesem Izby zostaje wybrany ten spośród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na
kandydowanie, który uzyskał największą liczbę głosów. W razie równej liczby zarządza się
wybory dodatkowe.
§ 14
Bezpośrednio po wyborze Rady i Prezesa przez WZ, Rada konstytuuje się i ogłasza WZ
podział funkcji.
§ 15
Na zasadach określonych w § 23 i § 27 wybiera się zwykłą większością głosów Komisję
Rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób oraz Sąd Koleżeński w składzie od 3 do 5 osób.
§ 16
Po wyczerpaniu porządku obrad i podjęciu uchwał Przewodniczący udziela głosu
Prezesowi/Wiceprezesowi Izby, który zamyka Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby
Gospodarczej.
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