Regulamin Obrad
Zjazdu HUFCA ZHP SZCZEKOCIŃSKO- WŁOSZCZOWSKIEGO
Włoszczowa, 15.11.2017 r.
I.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin obrad Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Szczekocińsko- Włoszczowskiego
opracowany jest na podstawie:
1) Statutu ZHP,
2) Ordynacji Wyborczej ZHP.
2. Regulamin zawiera:
1) postanowienia w sprawie sposobu obrad,
2) zasady wyboru władz Hufca,
3) procedurę wyborczą.
3. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Przewodniczącemu obrad Zjazdu przy udziale
Pełnomocnika Komendanta Chorągwi ZHP.
4. Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ZHP czuwa nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu,
nadzoruje wybory władz, czuwa nad zgodnością podejmowanych uchwał ze Statutem ZHP
i innymi przepisami obowiązującymi w ZHP.
5. Regulamin zatwierdza Zjazd Hufca ZHP.
II.

Postanowienia w sprawie sposobu obrad Zjazdu

6. W Zjeździe Hufca z głosem decydującym uczestniczą członkowie ZHP pełniący funkcje
instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca i opłacona podstawową składkę
członkowską.
7. Zjazd otwiera Komendant Hufca, a kieruje nim przewodniczący i ewentualnie
wiceprzewodniczący wybrany przez Zjazd, spośród delegatów.
8. Zjazd spośród delegatów wybiera:
1) komisję uchwał i wniosków - 3 osób.
9. Zjazd wybiera protokolanta. Protokolant może być wybrani spoza uczestników Zjazdu
z głosem decydującym.
10. Do zadań Przewodniczącego i wiceprzewodniczących obrad Zjazdu należy:
1) realizacja porządku obrad Zjazdu,
2) czuwanie nad zgodnością obrad z Regulaminem przyjętym przez Zjazd,
3) przestrzeganie rzeczowości dyskusji.
11. Czas głosu w dyskusji ogranicza się do 3 minut. W uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia, celem sformułowania przez dyskutanta
wniosków (powyższe nie dotyczy zaproszonych na Zjazd gości).
12. Wnioski i uwagi dotyczące Uchwały Zjazdu można kierować do Komisji Uchwał i
Wniosków.
Zaleca się przygotowywanie i kierowanie uwag i wniosków na piśmie. W takim wypadku
Komisja Uchwał i Wniosków przyjmuje wnioski oraz propozycje uchwał i stanowisk
sporządzone w sposób pisemny i przedstawia je Zjazdowi.
13. Uczestnikom Zjazdu oraz zaproszonym gościom głosu udziela Przewodniczący Obrad
w/g obowiązującego porządku.
14. Poza porządkiem obrad głos może być udzielony wyłącznie:
1) gościom Zjazdu,
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2) w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego.
15. Wniosek formalny – propozycja wysunięta w trakcie obrad zjazdu dotycząca kwestii
związanych z procedurą obrad. W przypadku zgłoszenia wniosku formalnego dopuszcza się
dodatkowo 1 głos „za” i 2 głosy „przeciw” wnioskowi.
16. Czas powtórnego wystąpienia nie może być dłuższy niż 2 minuty.
17. Uchwały Zjazdu Hufca są ważne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych
do głosowania (przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy
oddane za i przeciw uchwale).

