
 

 

 

 

Zarząd Koła 

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Mińsku Mazowieckim 

 

 

REGULAMIN 

WALNEGO ZEBRANIA KOŁA 

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

 

§ 1 

Najwyższą władzą koła jest Walne Zebranie Koła SBP. 

§ 2 

Walne Zebranie Koła SBP odbywa się zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§36 ust 1-5, §37, 

§49 UST. 1-2, §62, §63 ust 1 pkt 2 oraz ust. 2, §64 ust. 1 pkt. 1 oraz ust .2) oraz Uchwałą nr 

3/2016 r. Zarządu Głównego SBP 13 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na 

Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2017 r. 

§ 3 

Walne Zebranie Koła SBP, na którym wybiera się władze Koła na nową kadencję i delegatów na 

Oddziałowy Zjazd SBP zwoływane jest przez Zarząd Koła co 4 lata, zgodnie z terminarzem 

ustalonym w Uchwale nr 4/2016 Zarządu Głównego SBP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia harmonogramu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2017 r. 

§ 4 

Termin Walnego Zebrania Koła SBP i proponowany porządek obrad powinien być podany do 

wiadomości członków koła najpóźniej na 7 dni przed zebraniem. 

§ 5. 

W Walnym Zebraniu Koła SBP udział biorą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Koła 

(zwyczajni i honorowi) wg stanu członków Koła na dzień zwołania Walnego Zebrania Koła, 

oraz z głosem doradczym - zaproszeni goście. 

§ 6 

Walne Zebranie Koła  SBP jest prawomocne w obecności co najmniej polowy członków Koła.  

 

§7 

Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy: 

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Koła 

2. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania Koła i porządku obrad 

3. Uchwalenie regulaminów Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej 

4. Wybór członków Komisji Mandatowo-Wyborczej, Skrutacyjnej, Wnioskowej i innych 

zespołów  



5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła 

6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła 

7. Wybór przewodniczącego i członków Zarządu Koła 

8. Wybór delegatów na Oddziałowy Zjazd Delegatów 

9. Podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności Koła oraz spraw wnoszonych pod 

obrady Walnego Zebrania Koła 

§ 8. 

Obrady otwiera Przewodniczący Zarządu Koła i przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór 

Przewodniczącego Walnego Zebrania Koła. 

§ 9 

Przewodniczący kieruje obradami w oparciu o przyjęty przez Walne Zebranie Koła w 

głosowaniu jawnym Regulamin i porządek obrad . 

 

§ 10. 

Bierne prawo wyborcze mają członkowie Koła z co najmniej rocznym stażem członkowskim w 

Stowarzyszeniu i opłaconymi składkami członkowskimi. Wpisanie na listę wyborcza wymaga 

zgody kandydata. Członkowie nieobecni na Walnym Zebraniu Koła mogą być umieszczeni na 

liście wyborczej pod warunkiem wyrażenia zgody na piśmie. 

 

§ 11. 

Walne Zebranie Koła wybiera: 

 - przewodniczącego Zarządu Koła 

 - członków Zarządu Koła od 2 do 4 członków 

 - delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP 

 - zastępców delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP. 

§ 12 

1. Komisja Mandatowo-Wyborcza: 

 - stwierdza ważność Walnego Zebrania Koła 

 - przedstawia kandydatów do władz Koła oraz kandydatów na delegatów na Oddziałowy 

Zjazd SBP, umieszcza ich nazwiska na listach w porządku alfabetycznym . 

2. Listy wyborcze akceptuje Walne Zebranie Koła w głosowaniu jawnym. 

3. Komisja Skrutacyjna 

 - przeprowadza wybory w drodze tajnego i bezpośredniego glosowania 

 - przedstawia wynik wyborów 

 4. Wszystkie komisje powołane przez Walne Zebranie Koła sporządzają protokoły podpisane 

przez członków komisji. 

§ 13. 

Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym, według następujących zasad: 

1. Liczba kandydatów do władz Koła jest nieograniczona, nie mniejsza niż określona w Statucie 

minimalna liczba członków Zarządu Koła (przewodniczący, sekretarz, skarbnik). 

2. Liczbę kandydatów na delegatów na Oddziałowy Zjazd SBP określa Uchwała nr 4/2016 r ZG 

SBP, zgodnie z którą jeden delegat reprezentuje 5 członków zwyczajnych danego Koła. 

Wybiera się dodatkowo 1 delegata na kolejnych 3 lub 4 członków Koła. Np., jeśli koło liczy 23, 

24, 25, 26 lub 27 członków – wybiera się 5 delegatów. 



3. Dodatkowo należy wybrać 1 do 3 zastępców delegata, którzy wezmą udział w Oddziałowym 

Zjeździe SBP, jeśli delegat nie będzie mógł wziąć w nim udziału. 

4. Wybór członków władz Koła i delegatów następuje przez skreślenie z listy wyborczej nazwisk 

kandydatów, na których kandydat nie głosuje. Głos uznaje się za nieważny, jeśli karta 

wyborcza jest zniszczona lub uzupełniona dopiskami oraz jeśli liczba nieskreślonych 

kandydatów jest większa niż liczba miejsc mandatowych. 

5. Na członków władz Koła, delegatów i zastępców delegatów zostają wybrani kandydaci z 

największą liczbą głosów. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowa liczby 

ważnych głosów. 

6. W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc mandatowych w pierwszym głosowaniu, 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

 

 

§14 

W kołach liczących do 10 członków  Walne Zebranie Kola może jednomyślnie uchwalić, że 

wybory odbędą się w drodze głosowania jawnego. 

§ 15 

Wnioski i projekty uchwał przygotowuje Komisja Wnioskowa. Uchwały Walnego Zebrania 

Koła zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 16 

Obrady Walnego Zebrania Koła są protokołowane. Protokół podpisuje osoba, która protokół 

sporządziła oraz  Przewodniczący Walnego Zebrania. 

§ 17 

Nowo wybrany Zarząd Koła przekazuje do Zarządu Oddziału dokumentację Walnego Zebrania 

Koła do 30 marca 2017 r. 

§ 18 

W sprawach dotyczących trybu obrad, nieuwzględnionych niniejszym Regulaminie decyduje 

przewodniczący Walnego Zebrania Koła. 

 

 

Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie Koła przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w dniu ………………… 

 

 

 

Podpis Przewodniczącego  Walnego Zebrania Koła SBP 


