
Regulamin 

Obrad  Nadzwyczajnego Zjazdu delegatów  Mazowiecko – Warszawskiego Związku Kolarskiego 

I 

W zjeździe  udział  biorą : 

- z głosem  stanowiącym  delegaci wybrani  przez jednostki organizacyjne  Klubu  

- z głosem  doradczym  członkowie  MWZKOL nie  posiadający mandatu  delegata i  goście  zaproszeni 

II 

Zjazd  wybiera  w głosowaniu  jawnym  3- osobowe  prezydium  w tym przewodniczącego ,  który 

kieruje  obradami   

III 

Zjazd wybiera  w głosowaniu jawnym  następujące  komisje: 

1. Mandatową  składającą  się  z 2 osób  

2. Wyborczą  składającą  się  z 2 osób  

3. Uchwał  i wniosków  w składzie  2  osobowym  

4. Skrutacyjną  w  składzie  3  osobowym  

IV  

Do poszczególnych  komisji wybiera  się  delegatów  uczestniczących  w Zjeździe  

V  

Zjazd podejmuje  uchwały  w  sprawach   objętych  porządkiem obrad przy  obecności co  najmniej 

50% delegatów  w I terminie  lub bez wymogu 50% w II  terminie . Wszystkie uchwały  zapadają  

zwykła większością  głosów  w głosowaniu  jawnym . 

VI 

Wybór władz MWZKOL  oraz delegatów  na  Walne  zebranie  delegatów  Polskiego Związku 

Kolarskiego   odbywa się  w głosowaniu  tajnym. 

VII 

 Wszystkie  wyniki  głosowania  oblicza  komisja  skrutacyjna  a  jej przewodniczący  przekazuje  je  

Przewodniczącemu zjazdu  który  ogłasza  Delegatom  

VIII  

Prawo  wyborcze  



Czynne  prawo  wyborcze  posiadają  delegaci  na  Zjazd Mazowiecko Warszawskiego Związku 

Kolarskiego  wydelegowani  przez  Kluby  zarejestrowanie  w MWZKOL  na  podstawie  pisemnego  

upoważnienia.  

 

Zjazd wybiera : 

1 Prezesa Mazowiecko Warszawskiego Związku Kolarskiego  

2 Zarząd Mazowiecko Warszawskiego Związku Kolarskiego w  ilości  5-8 osób  

3. Komisje Rewizyjna   Mazowiecko Warszawskiego Związku Kolarskiego w ilości  3 osoby 

4. Delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego 6 osób  + 2  

rezerwowych 

IX  

Komisja  skrutacyjna  przygotowuje  listę  kandydatów   na  podstawie  zgłoszeń  z sali na:  

Prezesa  MWZKOL  

Członków  Zarządu    

Komisję   Rewizyjną   

Delegatów  na  Walne  Zebranie  Delegatów Polskiego Związku Kolarskiego   

X  

Prezentacja  kandydatów  na  Prezesa MWZKOL  

Prezentacja  na  kandydatów  do Zarządu MWZKOL 

Prezentacja  kandydatów  do Komisji Rewizyjnej  

Dyskusja  nad  programem   rozwoju kolarstwa  na  Mazowszu  

XI  

Przewodniczący  Zjazdu  Delegatów MWZKOL  udziel głosu  wg. kolejności zgłoszeń , dba  o  

odpowiednią  atmosferę  obrad i ich  sprawny przebieg. Podejmuje  decyzje  w sprawach  

porządkowych  nie  przewidzianych w regulaminie  obrad.  

XII  

Każdy  delegat  jest  obowiązany  do ściśle  przestrzegania  regulaminu.  

 

 


