
 

 

 

REGULAMIN 

obrad Walnego Zgromadzenia Konińskiej Izby Gospodarczej 

 

 

 
§ 1 

 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu 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 Walnego Zgromadzenia Izby – 

przystąpili  do  Izby  poprzez  podpisanie  deklaracji  o  przystąpieniu  w  oparciu  

o zarejestrowany Statut oraz przyjęciu przez Radę w poczet członków. 

 

§ 2 

 

Przedstawiciele członków Izby , którzy podpisali listę obecności WZ, winni okazać się 

dokumentem,  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 pełnomocników. Wszelkie spory 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, 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 powołuje się 

3-osobową Komisję Mandatową. 

2. Komisja Mandatowa: 

- ustala czy zebranie zostało powołane zgodnie z postanowieniami statutu, 

- sprawdza listę obecności, ustalając czy wszyscy przedstawiciele oraz ustanowieni 

pełnomocnicy zostali umieszczeni na liście obecności oraz stwierdza aktualną liczbę 

przedstawicieli, 

- stwierdza czy zebranie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał 

przewidzianych porządkiem obrad. 

 

§ 8 

 

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. 

 
 

§ 9 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, chyba że za ich utajnieniem wypowie się w drodze głosowania 1/3 uprawnionych 

(do głosowania). 

 

§ 10 

 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad i podjęciu uchwał Przewodniczący udziela głosu 

Prezesowi Izby, który zamyka Walne Zgromadzenie Konińskiej Izby Gospodarczej. 

2. Z obrad Walnego  Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący  

i sekretarz WZ. 
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