
REGULAMIN OBRAD IV ZJAZDU Delegatów  

Wojewódzkiego Związku  Rolników, Kółek I Organizacji  Rolniczych  W  Bydgoszczy  

23 listopad 2022; godz. 10;00 - Inowrocław (MDK im. Janusza Korczaka) ul. NMP 14 

1. IV Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w 

Bydgoszczy jest najwyższą władzą Związku, jest władny do podejmowania uchwał, jeżeli 

uczestniczy w nim 50% +1 uprawnionych delegatów. Jeżeli Zjazd nie dojdzie do skutku w 

pierwszym terminie z powodu braku kworum, to jest władny do podejmowania uchwał 

przy obecności 1/3 delegatów w następnym terminie 23 listopada 2022r. o godz. 11;00. 

2. W Zjeździe Wojewódzkim z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani przez 

organizacje członkowskie zrzeszone w WZRKiOR w Bydgoszczy ujęci w wykazie 

delegatów.  

3. Delegat posiada prawo jednego głosu i uczestniczy w Zjeździe osobiście. Obecność na 

Zjeździe potwierdza podpisem na liście delegatów. Delegat Nieobecny z ważnych 

przyczyn może upoważnić pisemnie innego delegata do jego reprezentowania. 

4. W Zjeździe Wojewódzkim z głosem doradczym biorą udział: 

a) członkowie ustępującej Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Związku nie będący 

delegatami, 

b) Zaproszeni Przedstawiciele Związków Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych 

c) Zaproszeni Goście w tym zasłużeni działacze Kółek Rolniczych, Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu działania Związku nie będący delegatami. 

d) Reprezentanci młodzieży szkolnej i studenckiej związanych z obszarami wiejskimi. 

5. Otwarcia obrad Wojewódzkiego Zjazdu dokonuje: Przewodnicząca Rady lub jej zastępca.  

6. Zjazd wybiera ze swego grona Prezydium Zjazdu w składzie: Przewodniczący Zjazdu, Z-

ca Przewodniczącego, Sekretarz, 2-ch asesorów. W skład Prezydium Zjazdu wchodzą: 

Przewodnicząca Rady, Prezes Zarządu, Przewodnicząca RW KGW 

7. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym z pośród delegatów Komisje tj: 

a) Komisję Mandatowo – Skrutacyjna w ilości  3 ÷ 5 osób 

b) Komisję Statutowo – Wnioskową w ilości         3 osoby 

c) Komisje Wyborczą w ilości    3 ÷ 5 osób 

8. Komisje po ukonstytuowaniu się przedkładają Zjazdowi do uchwalenia projekty uchwał, 

wniosków i innych dokumentów związanych z ich zakresem działania. 

9. Obrady Zjazdu prowadzi Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący. 

10. Delegaci i goście mogą zabrać głos w każdym punkcie obrad tylko 1 raz, wg kolejności 

zgłoszeń a czas wystąpienia nie może przekroczyć 5 min. Poza kolejnością można 

zabrać głos tylko w sprawie formalnej. 

11. Delegaci oraz zaproszeni goście zgłoszenia do dyskusji dokonują poprzez podniesienie 

ręki lub pisemnie do Prezydium, podając; imię i nazwisko, oraz temat lub problem. 

12. Uchwały i postanowienia Zjazdu są prawomocne, jeżeli zostały podjęte w obecności co 

najmniej połowy obecnych uczestników Zjazdu. 

13. Uchwały Zjazdu Wojewódzkiego podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają 

zwykłą większością głosów delegatów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Zjazdu. Glosowanie odbywa się przez podniesienie mandatu. 

14. Zmiany w Statucie przedstawia Komisja Statutowa w formie propozycji zmian pomiędzy 

zapisem dotychczasowym a proponowanym lub jako jednolity tekst statutu 

15. Uchwała w sprawie zmian Statutu wymaga kwalifikowanej większości ¾ głosów 

obecnych delegatów. 

PROJEKT 



16. Czynne prawo wyborcze przysługuje obecnym delegatom. Czy taże upoważnionym. 

17. W sprawach spornych decyzje podejmuje Przewodniczący Zjazdu, który w sprawach 

trudnych może zasięgnąć konsultacji u Prezydium Zjazdu 

18. Podczas obrad i dyskusji Zjazdu obowiązują: uchwalony przez Zjazd porządek oraz 

regulamin obrad, powaga i poszanowanie delegatów oraz zaproszonych gości 

19. Komisja Wnioskowa przedstawia Zjazdowi wnioski z dyskusji lub zgłoszone do protokołu 

obrad w celu przyjęcia ich do realizacji. 

20. Z przebiegu obrad Zjazdu sporządza się protokół w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu 

 

Inowrocław, dnia 23 listopada 2022r. 

 

Sekretarz Zjazdu    Przewodniczący Zjazdu 

 

 

……………………    …………………………. 


