Regulamin obrad
XXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Zwi ązku Łowieckiego
w Olsztynie
w dniu 01.08.2015 r.

1. Zadaniem Okr ęgowego Zjazdu Delegatów PZ Ł w Olsztynie jest:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Mazurskiej Okr ęgowej Rady
Łowieckiej z dzia łalno ści organów okręgowych za okres up ływaj ącej kadencji,
b) podj ęcie uchwały w sprawie realizacji zada ń Zrzeszenia na obszarze
olsztyń skiego okręgu PZL na najbli ższą kadencj ę .
c) wybór:
- 15 osobowej Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej,
- 8 delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZ Ł , w tym członka
Naczelnej Rady Łowieckiej oraz w ustalonej kolejno ści (wg ilo ś ci
uzyskanych g łosów ) jego przynajmniej dwóch zast ę pców.
2. Okręgowy Zjazd Delegatów PZL tworz ą, z głosem decydującym delegaci na XXIII
Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ wybrani w myś l § 120 ust 1 Statutu PZ Ł . Osobom
tym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
3. W Okręgowym Zje ździe Delegatów mog ą bra ć udział, z g łosem doradczym
członkowie honorowi PZ Ł maj ący miejsce sta łego zamieszkania na terenie
okręgu, oraz członkowie Mazurskiej Okr ęgowej Rady Łowieckiej, Zarządu
Okręgowego, Prezes Okręgowego S ądu Łowieckiego, Przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny - o ile nie s ą delegatami na
Okręgowy Zjazd Delegatów - a tak że delegowani przedstawiciele Krajowych
organów Zrzeszenia.
4. W OZD mog ą bra ć udział także zaproszeni go ście.
5. Obowi ązkiem każdego delegata jest stała obecno ść na sali przez ca ły czas
trwania obrad Zjazdu.
6. Zjazd otwiera prezes ust ę pującej Mazurskiej Okr ęgowej Rady Łowieckiej
i zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu.
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„. Po wyborze przewodnicz ący Zjazdu zarz ądza wybory dwóch zast ę pców
i sekretarza. Osoby te tworz ą Prezydium Zjazdu.
Obradami Zjazdu kieruje Prezydium Zjazdu.
Do obowi ązków przewodniczącego Zjazdu lub członka Prezydium
prowadz ącego obrady nale ży:
- prowadzenie obrad zgodnie z przyj ętym porządkiem i niniejszym regulaminem,
- kierowanie dyskusj ą i utrzymywanie dyscypliny oraz powagi obrad,
- poddawanie pod g łosowanie wniosków,
- przyjmowanie od kandydatów (pkt. 1 litera c) zgody na kandydowanie
- zarz ądzanie przerw w obradach.
O. Przewodniczący Zjazdu lub kieruj ący jego obradami upowa żniony jest do
odbierania g łosu osobie wyst ę puj ącej w dyskusji w nast ę puj ących przypadkach:
- przekroczenia ustalonego niniejszym regulaminem limitu czasu dla
zabieraj ących g łos,
- wypowiedzi nie zwi ązanej z przedmiotem obrad zjazdu (wykraczaj ącej poza
uchwalony porz ądek obrad),
- wykorzystania trybuny zjazdowej dla celów osobistych,
- wypowiedzi uwłaczaj ących powadze Zjazdu lub godno ści członka PZŁ .
Dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zjazd wybiera:
1) Komisj ę Mandatową w składzie 3 osób, która po dokonaniu w ła ś ciwych
czynno ści przedkłada protokół w sprawie prawomocno ści Zjazdu.
2) Komisję Skrutacyjn ą w składzie od 5 do 9 osób, której zadaniem jest: nadzór
nad osobami obsługuj ącymi urządzenie do głosowania elektronicznego,
przeprowadzenie z ich udzia łem wyborów i przekazanie protoko łów wraz
z kartami z przeprowadzonych czynno ści, przewodniczącemu Komisji
Wyborczej, z zastrze żeniem pkt. 24.1.
3) Komisj ę Uchwał i Wniosków w sk ładzie 5 osób, która na podstawie dyskusji
przygotowuje projekt uchwa ły a nastę pnie przedstawia go Zjazdowi.
4) Komisji Wyborczej w sk ładzie 5 osób, której zadaniem jest
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