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I       Poznań, 11 października 2018 r. 

     
       wg rozdzielnika - listy członków S-KLIR  
        

          
 

 

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU I SZKOLENIU S-KLIR   
 

Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Zarząd S-KLIR zawiadamia, o Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczo-Wyborczym Członków - 23 (piątek)-XI-2018 r. o godz. 16.oo (w trakcie szkolenia -  

warsztatów w  dniach 22-23 XI 2018r. o wiodącej tematyce: „Detekcja użytkowników dróg”) w Tarnowie 

Podgórnym 62-080 w hotelu „500” ul. Poznańska 139.   http://www.hotel500.com.pl  

 

Porządek obrad Walnego Zebrania: 

1) Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania (treść regulaminu znajduje się na rewersie strony). 

2) Przedstawienie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej S-KLIR za okres kadencji. 

3) Dyskusja w zakresie pkt. 2) 

4) Wybory Prezesa S-KLIR. 

5) Wybory Zarządu S-KLIR. 

6) Wybory Komisji Rewizyjnej S-KLIR. 

7) Wybory Sądu Koleżeńskiego S-KLIR. 

8) Wolne głosy i wnioski. 

 
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 900,-zł dla członków KLIR - dla pozostałych uczestników 1100,-
zł (zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym +200,-zł). Opłata gwarantuje: 3 noclegi w pokojach 1-2 
osobowych, wyżywienie (od kolacji 21.XI do śniadania 24.XI br.), materiały - e-biuletyn KLIR 2018). 
Wpłat dokonujemy na konto S-KLIR w terminie do 05-XI-2018 r.  

Ze względu na ważność poruszanych spraw obecność Członków S-KLIR pożądana. Członkowie, biorący 

udział jedynie w Walnym Zebraniu, ponoszą koszt 70 zł.  

Pełnoprawne uczestnictwo w Walnym Zebraniu warunkuje uregulowanie zaległych składek członkowskich 

najpóźniej przed pobraniem mandatów (uprzejmie proszę o opłacenie do 23.XI.2018r. zaległych składek na 

konto S-KLIR: 68 1240 6625 1111 0000 5610 2444 lub u kol. Barbary Zielińskiej). 

       
           Z poważaniem 

 
        Tomasz Borowski 

Ważne !!!  (sam fakt wyświetlenia tego zawiadomienia na komputerze odbiorcy jest niewystarczający do uznania  potwierdzenia) 

Ze wzgl ędów Statutowych uprasza si ę o potwierdzenie  otrzymania zawiadomienia: 
a) telefon komórkowy  664-054-777 (SMS / lub głosow o), lub 
b) e-mail    stowarzyszenie.klir@gmail.com  
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REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA 
STOWARZYSZENIA KLUB INŻYNIERII RUCHU (S-KLIR) 

 
1. Walne Zebranie (zwane dalej także zebraniem)  otwiera Prezes S-KLIR.  
2. Prezes S-KLIR przeprowadza wybory Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.  
3. Przewodniczący, przejmuje kierownictwo obrad, przedstawia do zatwierdzenia regulamin obrad oraz 

proponowany przez Zarząd S-KLIR porządek dzienny zebrania.  
4. Zebrani w głosowaniu jawnym wybierają Komisję Wyborczo – Skrutacyjną w składzie minimum 3 osób, której 

zadaniem jest: 
• Ustalenie prawomocności zebrania. 
• Podanie do wiadomości zebranych liczby uczestników uprawnionych do głosowania. 
• Przygotowanie list kandydatów do władz S-KLIR – kandydatów może zgłosić Zarząd oraz uczestnicy 

zebrania. 
• Przeprowadzanie głosowań i ogłoszenie ich wyników, włącznie z wyborami do władz S-KLIR. 
• W pracach Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej przy głosowaniu tajnym do władz S-KLIR nie mogą brać udziału 

osoby do tych władz kandydujące. 
5. Zebrani w głosowaniu jawnym wybierają Komisję Uchwał i Wniosków, której zadaniem jest opracowanie 

wniosków wynikających ze sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji przez 
uczestników zebrania i przyjętych w głosowaniu jawnym. 

6. Ewentualne zmiany w statucie S-KLIR powinny być przegłosowane i przyjęte przed wyborami władz 
Stowarzyszenia. 

7. Wybory władz S-KLIR należy przeprowadzić w głosowaniu tajnym. 
8. W pierwszej kolejności zebrani wybierają prezesa S-KLIR - głosem nieważnym jest pozostawienie na karcie do 

głosowania więcej niż jednego nieskreślonego nazwiska. 
9. Następnie przeprowadzane są wybory do władz S-KLIR; w przypadku, gdy na prezesa jest zgłoszony 1 kandydat 

– wybory wszystkich władz S-KLIR można przeprowadzić jednocześnie. Ustala się wybór następującej liczby 
osób: 

• Do Zarządu - 6 członków (na kandydatów musi być zgłoszonych minimum 6 osób) - głosem nieważnym jest 
pozostawienie na karcie do głosowania więcej niż sześciu nieskreślonych nazwisk. 

• Do Komisji Rewizyjnej - 3 członków (na kandydatów muszą być zgłoszone minimum 3 osoby) - głosem 
nieważnym jest pozostawienie na karcie do głosowania więcej niż trzech nieskreślonych nazwisk. 

• Do Sądu Koleżeńskiego – 3 członków (na kandydatów muszą być zgłoszone minimum 3 osoby) - głosem 
nieważnym jest pozostawienie na karcie do głosowania więcej niż trzech nieskreślonych nazwisk. 

Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. 
We wszystkich przypadkach za wybranych uwa ża się tych kandydatów, którzy uzyskali najwi ększą liczb ę 
głosów, nie mniej jednak ni ż 50% głosów oddanych.  
10. Jeżeli w I turze głosowania, powyższych warunków nie spełnia dostateczna liczba kandydatów to w II turze 

głosuje się na pozostałych – niewybranych w I turze kandydatów – a za wybranych uważa się tych, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. 

11. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego. Protokóły prac Komisji podpisują wszyscy członkowie 
Komisji. 

12. Przewodniczący Zebrania realizuje przyjęty porządek obrad Walnego Zebrania i organizuje dyskusję. Dyskusja 
może być przerwana realizacją następnych punktów porządku dziennego. 

13. Z wyjątkami przewidzianymi Statutem S-KLIR oraz punktem 9 niniejszego Regulaminu, uchwały Zebrania 
zapadają zwykłą większością głosów. 

14. Przewodniczący Zebrania może zamknąć dyskusję po wyczerpaniu listy osób do niej zgłoszonej lub po podjęciu 
odpowiedniego stanowiska przez uczestników Zebrania na podstawie zgłoszenia w tej sprawie formalnego 
wniosku. 

15. Jeżeli porządek Walnego Zebrania nie zostanie wyczerpany w dniu 23 listopada 2018 r., obrady będą 
kontynuowane 24 listopada 2018 r. aż do wyczerpania przyjętego porządku. 

16. Przewodniczący po wyczerpaniu porządku dziennego i przy braku zgłoszenia sprzeciwu ze strony zebranych – 
zamyka zebranie. 

 


