1

Scenariusz
sprawozdawczo-wyborczego walnego zebrania
członków OSP w ___________ w dniu ________________:
(materiał dla prowadzącego zebranie)
1. OTWARCIE ZEBRANIA
(Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie – w zastępstwie – upoważniony przezeń
wiceprezes OSP )
Otwieram walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż
Pożarna w …………………………………. Serdecznie witam wszystkich w naszych progach a
szczególnie:
kolejność wymieniania:
• Przedstawiciele władz państwowych, goście honorowi i osoby duchowne,
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
•

przedstawiciele władz Związku OSP RP i jego oddziałów : wojewódzkiego, powiatowego,
gminnego, oraz innych OSP;
_________________________________________
_________________________________________

•

przedstawiciele komend PSP: Głównej, Wojewódzkiej, Powiatowej/Miejskiej
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

•

przedstawicieli władz samorządowych: sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu, rady gminy;
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

•

innych gości
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

oraz Druhny i Druhów – honorowych, wspierających i zwyczajnych (czynnych) - naszego stowarzyszenia.
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Proszę o wprowadzenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w ……………………….
Druhny i druhów proszę o powstanie
(poczet sztandarowy OSP wprowadza sztandar OSP i zajmuje wcześniej ustalone dlań miejsce
na sali. Orkiestra wykonuje hymn Związku OSP RP / w przypadku braku orkiestry – dopuszcza
się odtworzenie nagrania hymnu /. Podczas wykonywania / odtwarzania / hymnu poczet sztandarowy salutuje sztandarem poprzez jego pochylenie w przód. Po zakończeniu hymnu umieszcza
sztandar w stojaku lub specjalnym uchwycie i zajmuje miejsca na sali.)
Dziękuję.
Proszę obecnych o uczczenie minutą ciszy tych wszystkich strażaków, którzy w minionym roku w
Polsce i na świecie oddali życie w walce z żywiołami. Uczcijmy też pamięć tych, którzy odeszli od
nas, a w szczególności pamięć tych co odeszli w ostatnim roku:
a. ............................................
b. ……………………………….
c. ……………………………….
d. …………………………………
Dziękuję.
Proponuję, aby dla usprawnienia przebiegu obrad dzisiejsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze
prowadzone było zgodnie z „Regulaminem obrad walnego zebrania członków stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna w …………………..”, uchwalonym przez walne zebranie w dniu
...............................r.. i wyłożonym do wglądu .................................................................................
oraz dostępnym na naszej stronie internetowej www. _________________________________
(Tekst regulaminu należy wyłożyć w dostępnym miejscu na tydzień przed terminem walnego zebrania, wraz z zawiadomieniem o terminie zebrania. O ile Regulamin nie był jeszcze uchwalony,
prowadzący zebranie poddaje go pod głosowanie w głosowaniu jawnym
Proszę dh........................... o pomoc w liczeniu głosów. Kto jest za przyjęciem wyłożonego regulaminu obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że walne zebranie członków OSP .................... uchwaliło regulamin obrad walnego
zebrania członków.
O ile regulamin nie zostanie uchwalony, zebranie prowadzone jest na podstawie statutu OSP, a
wszystkie różnice zdań są poddawane pod głosowanie..)

2. WYBÓR ORGANÓW WALNEGO ZEBRANIA
A. PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA
Przystępujemy do wyboru przewodniczącego zebrania. Proponuję, aby naszym obradom przewodniczył dh ............................ Czy są inne kandydatury?
………………………………………………………
Przystępujemy do głosowania. Proszę dh ................................. o pomoc w liczeniu głosów. Dziękuję, na przewodniczącego walnego zebrania został wybrany dh ............................................
Proszę dh.... o przejęcie prowadzenia zebrania.
(Wybrany przewodniczący zajmuje miejsce i od tej chwili prowadzi zebranie)
Dziękuję za wybór. Do prezydium dzisiejszego zebrania zapraszam:
(nie ma ustaleń, kto może/powinien zasiadać w prezydium zebrania – o tym decyduje walne zebranie w głosowaniu. Wydaje się jednak zasadnym, aby w składzie prezydium zebrania oprócz
przewodniczącego zebrania znaleźli się przede wszystkim : przedstawiciele ustępującego Zarządu OSP : prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik, a także przewodniczący ustępującej Komisji
Rewizyjnej OSP oraz reprezentanci władz Związku OSP RP i jego oddziałów. Można zaprosić tak-

3
że inne osoby, zasłużone dla OSP lub obdarzone specjalnym szacunkiem. Ze względów praktycznych prezydium nie powinno być zbyt duże.)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Jednocześnie do prezydium honorowego naszego zabrania zapraszam:
(nie ma ustaleń, kto może/powinien zasiadać w prezydium honorowym. Wydaje się, że w takim
prezydium powinni zasiąść przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, władz samorządowych,
członkowie honorowi OSP itp.)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

B. WYBÓR PROTOKOLANTA
Przystępujemy do wyboru protokolanta. Proponuję, aby nasze obrady protokołował/a dh
....................................................................
Czy są inne kandydatury?
………………………………………………………
Przystępujemy do głosowania. Proszę dh ......................................... o pomoc w liczeniu głosów.
Dziękuję, na protokolanta walnego zebrania został/a wybrany/a dh .........................................

B. WYBÓR KOMISJI MANDATOWEJ
(Komisja Mandatowa, zwłaszcza w przypadku mniejszych liczbowo OSP może ze względów praktycznych być połączona z komisami Wyborczą i Skrutacyjną. Wniosek taki może postawić przewodniczący zebrania i po jego pozytywnym przegłosowaniu odczytuje tylko obowiązki wszystkich
komisji i przeprowadza wybory jednego składu, co najmniej trzyosobowego. O ile wniosek nie zostanie przyjęty, Komisja Mandatowa wybierana jest w składzie oddzielnym.)
Przystępujemy do wyboru Komisji Mandatowej. Przypominam, że według przyjętego regulaminu
obrad Komisja Mandatowa
• sprawdza uprawnienia uczestników walnego zebrania (tzn. np. ich personalia, o ile nie są
jej znani osobiście),
• sprawdza listę obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do głosowania na walnym zebraniu;
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•

sprawdza prawidłowość wydania uczestnikom mandatów do głosowania i kart do glosowania;

Proponuję skład trzyosobowy. Na członków komisji proponuję:
1. Dh ...............................................
2. Dh ...............................................
3. Dh .............................................
Czy są inne kandydatury?
1. Dh .........................................
2. Dh .........................................
3. Dh .........................................
Przystępujemy do głosowania. Proszę dh ........................................ o pomoc w liczeniu głosów.
Dziękuję, w skład Komisji Mandatowej zostali wybrani:
1. Dh ......................................
2. Dh ......................................

3. Dh ......................................
Proszę Komisję Mandatową o przystąpienie do pracy.

C. WYBÓR KOMISJI WYBORCZEJ
Przypominam, że według uchwalonego regulaminu obrad Komisja Wyborcza organizuje wybory.
Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba, która zamierza kandydować w wyborach.
(o ile są głosy przeciwne, należy sprawę poddać pod głosowanie i postępować zgodnie z wynikiem głosowania)
Przystępujemy do wyboru Komisji Wyborczej. Proponuję skład trzyosobowy i na członków komisji
proponuję:
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Czy są inne kandydatury?
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Przystępujemy do głosowania. Proszę dh .................................... o pomoc w liczeniu głosów.
Dziękuję, w skład Komisji Wyborczej zostali wybrani dh:
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Proszę Komisję Wyborczej o przystąpienie do pracy.
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D. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Przypominam, że według uchwalonego regulaminu obrad Komisja Skrutacyjna liczy głosy oddawane za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie
może być osoba, która zamierza kandydować w wyborach.
(o ile są głosy przeciwne, należy sprawę poddać pod głosowanie i postępować zgodnie z wynikiem głosowania)
Przystępujemy do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Proponuję skład trzyosobowy i na członków komisji proponuję:
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Czy są inne kandydatury?
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Przystępujemy do głosowania. Proszę dh .................. o pomoc w liczeniu głosów.
Dziękuję, w skład Komisji Skrutacyjnej zostali wybrani dh:
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Proszę Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

E. WYBÓR KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW
Przystępujemy do wyboru trzyosobowej Komisji Uchwał i Wniosków. Przypominam, że według
uchwalonego regulaminu obrad Komisja Wnioskowa
• zapisuje w protokole wnioski, zgłaszane w trakcie dyskusji,
• podaje je do przegłosowania i w razie ich przyjęcia przez zebranie,
• przekazuje je protokolantowi w celu umieszczenia w protokole z walnego zebrania.
Proponuję skład trzyosobowy i na członków komisji proponuję:
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Czy są inne kandydatury?
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Przystępujemy do głosowania. Proszę dh ................................. o pomoc w liczeniu głosów.
Dziękuję, w skład Komisji Uchwał i wniosków zostali wybrani:
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przystąpienie do pracy.
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F. WYBÓR KOMISJI STATUTOWEJ
(Wyboru Komisji Statutowej nie dokonuje się gdy w porządku Zebrania nie ma propozycji
zmian w Statucie OSP)
(W przypadku mniejszych jednostek Komisja Statutowa zwłaszcza w przypadku mniejszych liczbowo OSP może ze względów praktycznych być połączona z komisją Uchwał i Wniosków. Wniosek taki może postawić przewodniczący zebrania i po jego pozytywnym przegłosowaniu odczytuje
tylko obowiązki wszystkich komisji i przeprowadza wybory jednego składu, co najmniej trzyosobowego. O ile wniosek nie zostanie przyjęty, Komisja Statutowa wybierana jest w składzie oddzielnym.)
Przystępujemy do wyboru trzyosobowej Komisji Statutowej. Przypominam, że według uchwalonego regulaminu obrad Komisja Statutowa:
• przedstawia projekt zmian w Statucie OSP
• zapisuje w protokole aminy Statutu OSP , zgłaszane w trakcie dyskusji,
• przekazuje proponowane zmiany Komisji Uchwał i Wniosków celem ich przegłosowania.
Proponuję skład trzyosobowy i na członków komisji proponuję:
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Czy są inne kandydatury?
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Przystępujemy do głosowania. Proszę dh ......................................... o pomoc w liczeniu głosów.
Dziękuję, w skład Komisji Statutowej zostali wybrani:
1. Dh ........................
2. Dh .........................
3. Dh ........................
Proszę Komisję Statutową o przystąpienie do pracy

3. PRZYJĘCIE PORZĄDKU ZEBRANIA
Proponowany porządek obrad został druhnom i druhom dostarczony. Czy ktoś ma propozycje jego
uzupełnienia?
Poddaję porządek obrad pod głosowanie. Proszę komisję skrutacyjną o liczenie głosów.
(komisja skrutacyjna liczy głosy i podaje prowadzącemu wynik)
Za ………... głosów, przeciw.............. Porządek obrad został przyjęty.

4. SPRAWOZDANIA
a. Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP za ......... r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu OSP za ..... r. wygłosi prezes dh .......................................

b. Sprawozdanie z działalności ratowniczej OSP za ………. r.
Sprawozdanie z działalności ratowniczej OSP za ..... r. wygłosi naczelnik dh .............................
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c. Sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego za ……..r
Sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego OSP za ..... r. wygłosi
dh .............................

d. Sprawozdanie finansowe OSP za ........ r.
Sprawozdanie finansowe OSP za ........ r. wygłosi skarbnik dh ....................................

e. Sprawozdanie finansowe z działalności pożytku publicznego OSP za ........ r.
Sprawozdanie finansowe z działalności pożytku publicznego OSP za ........ r. wygłosi
dh ..............................

f. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego OSP na .... r.
Projekt planu działalności i planu finansowego OSP na ...... r. przedstawi prezes dh ......................

g. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawi przewodniczący Komisji dh ..........................

5. DYSKUSJA NAD SPRAWOZDANIAMI
Przystępujemy do dyskusji na temat przedstawionych sprawozdań i projektu planu na rok .........
Kto z druhen i druhów chciałby zabrać głos?
(następuje dyskusja nad sprawozdaniami. Głos mogą zabierać wszyscy obecni, także zaproszeni
goście z głosem doradczym)

6. DYSKUSJA
Przechodzimy do swobodnej dyskusji Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos?
(w pierwszej kolejności powinni zabierać goście zaproszeni)
• Proszę o zabranie głosu przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w __________________
_____________________________________________________________________________
•Proszę o zabranie głosu przez Wójta Gminy __________________________________________
_____________________________________________________________________________
•Proszę o zabranie głosu przez Przewodniczącego Rady Gminy/Miasta
_____________________________________________________________________________
•Proszę o zabranie głosu przez przedstawiciela Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh.
___________________________________________________________________________
•Proszę o zabranie głosu przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• Proszę o zabranie głosu przez ___________________________________________________
•Proszę o zabranie głosu przez ____________________________________________________
Zapraszam wszystkich zebranych do zadawania pytań naszym gościom obecnym na zebraniu
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7. UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI OSP ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY.
•Przystępujemy do udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za rok ........... Proszę przewodniczącego Komisji Mandatowej o stwierdzenie prawomocności zebrania
(Przewodniczący komisji mandatowej odczytuje protokół stwierdzający prawomocność zebrania i
przekazuje go protokolantowi)
•

Przystępujemy do głosowania. Proszę komisję skrutacyjną o liczenie głosów. Kto jest za udzieleniem zarządowi absolutorium za rok ......... ? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu?
Proszę Komisję Skrutacyjną o podanie wyników głosowania
Za udzieleniem absolutorium .............. głosów
Przeciw ................. głosów
Wstrzymało się od głosu .................
Zarządowi OSP w Lubochni zostało/nie zostało udzielone absolutorium za rok ...........................

8.

PRZYJĘCIE PLANU DZIAŁALNOŚCI I PLANU FINANSOWEGO OSP
1. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem planu działalności i planu finansowego OSP na
rok ........... Głosowanie jest jawne. Proponuję oba plany głosować wspólnie. Czy ktoś jest
przeciwny?
(w przypadku głosów przeciwnych należy wniosek przewodniczącego zebrania przegłosować
i zależnie od wyniku głosowania przegłosować plany razem lub oddzielnie)
Proszę Skrutacyjną o liczenie głosów. Kto jest za przyjęciem obu planów do realizacji?
jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania?

Kto

(liczący głosy podają wyniki przewodniczącemu)
Za przyjęciem placu oddano .............. głosów
Przeciw ................. głosów
Wstrzymało się od głosu .................
Plan działalności i plan finansowy OSP na rok ........... w przedstawionej postaci zostały przyjęte do realizacji.
2. Przystępujemy do ustalenia wysokości składki członkowskiej na .......... r. W ............roku
składka członkowska w naszej OSP wynosiła .......... zł. Proponuję, aby w roku .................
wynosiła ........... zł. Czy są inne propozycje?
(o ile są inne propozycje, należy je zapisać i wszystkie przegłosować, począwszy od najdalej idącej, tzn. najwyższej. W momencie, gdy głosowana propozycja uzyska większość głosów „tak”,
głosowanie kończy się.)
Proszę Komisję Skrutacyjną o liczenie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się
od głosu?
Za przyjęciem składki w wysokości …. zł oddano .............. głosów
Przeciw ................. głosów
Wstrzymało się od głosu .................
Składka członkowska na rok ………...... wynosi ...... zł.
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9. WOLNE WNIOSKI
Przechodzimy do wolnych wniosków Czy ktoś chciałby zabrać głos?
(w pierwszej kolejności powinni zabierać głos druhowie zgłaszający wnioski do realizacji w najbliższym roku.)
Proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie wniosków, które wpłynęły do komisji.
(przewodniczący Komisji Wnioskowej odczytuje protokół komisji z wnioskami do realizacji w celu
umieszczenia ich w protokole. Przewodniczący kolejno je poddaje głosowaniu jawnemu. W przypadku uzyskania większości, wniosek jest podawany do protokołu walnego zebrania jako wniosek
do realizacji.)

10. PODJĘCIE UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO Z
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PROWADZONEJ PZEZ OSP
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdanie merytorycznego z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez OSP. Głosowanie jest jawne. Czy ktoś jest przeciwny?
(w przypadku głosów przeciwnych należy wniosek przewodniczącego zebrania przegłosować
i zależnie od wyniku głosowania przegłosować plany razem lub oddzielnie)
Proszę Komisję Skrutacyjną o liczenie głosów. Kto jest za przyjęciem sprawozdania?
jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania?

Kto

(liczący głosy podają wyniki przewodniczącemu)
Za przyjęciem uchwały .............. głosów
Przeciw ................. głosów
Wstrzymało się od głosu .................
Zostało przyjęte sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego za rok
...........................

11. PODJĘCIE UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PROWADZONEJ PZEZ OSP
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem sprawozdanie finansowego z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez OSP. Głosowanie jest jawne. Czy ktoś jest przeciwny?
(w przypadku głosów przeciwnych należy wniosek przewodniczącego zebrania przegłosować
i zależnie od wyniku głosowania przegłosować plany razem lub oddzielnie)
Proszę Komisję Skrutacyjną o liczenie głosów. Kto jest za przyjęciem sprawozdania?
jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania?

Kto

(liczący głosy podają wyniki przewodniczącemu)
Za przyjęciem uchwały .............. głosów
Przeciw ................. głosów
Wstrzymało się od głosu .................
Zostało przyjęte sprawozdanie finansowe z działalności pożytku publicznego za rok
...........................
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12. PODJĘCIE UCHWAŁY O ZMIANIE STATUTU OSP
(PUNKT JEST ROZPATRYWANY TYLKO W PRZYPADKU ZMIANY STATUTU OSP)
1. Przystępujemy do omówienia proponowanych zmian w Statucie OSP. Proszę przewodniczącego Komisji Statutowej o przedstawienie projektu zmian Statutu OSP.
Czy są uwagi do proponowanych zmian Statutu OSP.
(następuje dyskusja nad projektem, z sali mogą paść propozycje innych zmian w Statucie
OSP)
2. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem zmian w Statucie OSP. Głosowanie jest jawne.
Proponuję całość zmian głosować wspólnie. Czy ktoś jest przeciwny?
(w przypadku głosów przeciwnych należy wniosek przewodniczącego zebrania przegłosować
i zależnie od wyniku głosowania przegłosować )
Proszę Komisję Skrutacyjną o liczenie głosów. Kto jest za przyjęciem zmian w Statucie OSP?
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania?
(liczący głosy podają wyniki przewodniczącemu)
Projekt zmian Statutu OSP w przedstawionej postaci został przyjęty.

13. PODJĘCIE UCHWAŁ I PRZYJĘCIE WNIOSKÓW DO REALIZACJI
Przystępujemy do uchwalania uchwały programowej i przyjęcia wniosków do realizacji. Ponieważ
nad poszczególnymi jej częściami głosowaliśmy już przy ich omawianiu, obecnie przegłosujemy
uchwałę programową jako całość. Oto jej treść:
(Przewodniczący odczytuje treść uchwały programowej - Uchwała nr 1 w sprawie działalności organizacyjno-programowej (o ile był uprzednio uchwalany regulamin obrad, uchwała będzie nosiła
numer 2):
a. Przyjmująca sprawozdanie z działalności Zarządu OSP w ......... r.
b. Przyjmująca sprawozdanie finansowe OSP za ......... r.
c. Przyjmująca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP
d. Udzielająca absolutorium Zarządowi OSP za ........ r.
e. Zatwierdzająca plan działalności i plan finansowy OSP na ......... r.
f. Ustalająca wysokość indywidualnej składki członkowskiej OSP na ......... r.
g. Przyjmująca wnioski zebrania do realizacji)
Proszę Komisję Skrutacyjną o liczenie głosów. Kto jest za przyjęciem uchwały programowej? Kto
jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu?
(Komisja skrutacyjna liczy głosy i podaje wynik przewodniczącemu)
Uchwała Programowa OSP w ………………………. została uchwalona.
Przed wyborami można zarządzić krótka przerwę w obradach

14. WYBÓR WŁADZ OSP
A. Zgłaszanie kandydatur
W związku z zakończeniem kadencji obecnych władz naszego stowarzyszenia, przystępujemy do
wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP. Zgodnie z regulaminem naszego zebrania, wybory odbywać się będą w trybie jawnym / tajnym* . W pierwszej kolejności wybierzemy nowy Zarząd..
Zgodnie ze Statutem OSP proponuję aby najpierw przeprowadzić wybory Prezesa Zarządu, następnie Naczelnika OSP a następnie pozostałych członków zarządu.
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Proponuję, aby ze względów praktycznych ustalić obecnie także listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej OSP, do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP.
1. Prezes OSP
1. Przystępujemy do wyboru Prezesa OSP. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. Proszę Komisję Wyborczą o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów i przedstawienie kandydatury
Prezesa OSP.
( Komisja Wyborcza przedstawia kandydata na Prezesa OSP)
Proszę o podawanie innych kandydatur
( Każdy członek OSP uprawniony do głosowania może podawać kandydatów. Przy każdym zgłoszonym nazwisku i imieniu należy zapytać kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Osoby
nieobecne można zgłaszać tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody na kandydowanie. Wskazane jest, aby kandydaci powiedzieli kilka słów o sobie i o tym, czym zamierzają się zająć w ramach działalności Zarządu OSP i w ramach przyjętego planu działania OSP.)
Czy są jeszcze inne kandydatury? Wobec braku zgłoszeń zamykam listę kandydatów na Prezesa
OSP w …………………………….
2. Przystępujemy do głosowania nad kandydatami na Prezesa OSP. Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie wyborów. Głosowanie jest jawne. Czy jest ktoś przeciwny?
(w przypadku głosów przeciwnych należy wniosek przewodniczącego zebrania przegłosować
i zależnie od wyniku głosowania głosować )
Następuje głosowanie nad kandydaturą/kandydaturami na Prezesa OSP. W przypadku jednego kandydata głosowanie odbywa się na zasadzie tak lub nie.
3. Proszę Komisję Skrutacyjną o podanie wyników wyborów.
2. Naczelnik OSP
1. Przystępujemy do wyboru Naczelnika OSP. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. Proszę
Komisję Wyborczą o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów. Proszę o przedstawienie
przez Komisję Wyborczą kandydatury Naczelnika OSP.
( Komisja Wyborcza przedstawia kandydata na Naczelnika OSP)
Proszę o podawanie innych kandydatur
( Każdy członek OSP uprawniony do głosowania może podawać kandydatów. Przy każdym zgłoszonym nazwisku i imieniu należy zapytać kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Osoby
nieobecne można zgłaszać tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody na kandydowanie. Wskazane jest, aby kandydaci powiedzieli kilka słów o sobie i o tym, czym zamierzają się zająć w ramach działalności Zarządu OSP i w ramach przyjętego planu działania OSP.)
Czy są jeszcze inne kandydatury? Wobec braku zgłoszeń zamykam listę kandydatów na Naczelnika OSP w ………………………
2. Przystępujemy do głosowania nad kandydatami na Naczelnika OSP. Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie wyborów. Głosowanie jest jawne. Czy jest ktoś przeciwny?
(w przypadku głosów przeciwnych należy wniosek przewodniczącego zebrania przegłosować
i zależnie od wyniku głosowania głosować )
Następuje głosowanie nad kandydaturą/kandydaturami na Prezesa OSP. W przypadku jednego kandydata głosowanie odbywa się na zasadzie tak lub nie.
3. Proszę Komisję Skrutacyjną o podanie wyników wyborów.
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3. Zarząd OSP
Przypominam, że według obowiązującego statutu naszej OSP, w skład Zarządu wchodzi od …. do
……. członków. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. Dokonaliśmy już wyboru Prezesa i Naczelnika OSP. Proszę Komisję Wyborczą o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów i podanie
kandydatur do Zarządu OSP.
( Komisja Wyborcza przedstawia kandydatów na członków Zarządu OSP w liczbie od 3 do 9 osób)
Proszę o podawanie innych kandydatur
( Każdy członek OSP uprawniony do głosowania może podawać kandydatów. Przy każdym zgłoszonym nazwisku i imieniu należy zapytać kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Osoby
nieobecne można zgłaszać tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody na kandydowanie. Wskazane jest, aby kandydaci powiedzieli kilka słów o sobie i o tym, czym zamierzają się zająć w ramach działalności Zarządu OSP i w ramach przyjętego planu działania OSP.)
Czy są jeszcze inne kandydatury? Wobec braku zgłoszeń zamykam listę kandydatów do Zarządu
OSP w ………………………..
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
1. Przystępujemy do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP. Liczba kandydatów
nie jest ograniczona. Proszę Komisję Wyborczą o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów i przedstawienie kandydatury Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.
( Komisja Wyborcza przedstawia kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP)
Proszę o podawanie innych kandydatur
( Każdy członek OSP uprawniony do głosowania może podawać kandydatów. Przy każdym zgłoszonym nazwisku i imieniu należy zapytać kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Osoby
nieobecne można zgłaszać tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody na kandydowanie. Wskazane jest, aby kandydaci powiedzieli kilka słów o sobie i o tym, czym zamierzają się zająć w ramach działalności Komisji Rewizynej OSP i w ramach przyjętego planu działania OSP.)
Czy są jeszcze inne kandydatury? Wobec braku zgłoszeń zamykam listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP w ………………………..
2. Przystępujemy do głosowania nad kandydatami na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
OSP. Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie wyborów. Głosowanie jest jawne.
Czy jest ktoś przeciwny?
(w przypadku głosów przeciwnych należy wniosek przewodniczącego zebrania przegłosować
i zależnie od wyniku głosowania głosować )
Następuje głosowanie nad kandydaturą/kandydaturami na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP. W przypadku jednego kandydata głosowanie odbywa się na zasadzie tak lub nie.
3. Proszę Komisję Skrutacyjną o podanie wyników wyborów.
5. Komisja Rewizyjna OSP
Przypominam, że według obowiązującego statutu naszej OSP, w skład Komisji Rewizyjnej OSP
wchodzi od …. do ….. członków. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. Proszę Komisję Wyborczą o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów i podanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej
OSP.
( Komisja Wyborcza przedstawia kandydatów na członków Zarządu OSP w liczbie od 3 do 5 osób)
Proszę o podawanie innych kandydatur
(Każdy członek OSP uprawniony do głosowania może podawać kandydatów. Przy każdym zgłoszonym nazwisku i imieniu należy zapytać kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Osoby
nieobecne można zgłaszać tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody na kandydowanie. Wska-
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zane jest, aby kandydaci powiedzieli kilka słów o sobie i o tym, czym zamierzają się zająć w ramach działalności Komisji Rewizyjnej OSP i w ramach przyjętego planu działania OSP.)
Czy są jeszcze inne kandydatury? Wobec braku zgłoszeń zamykam listę kandydatów do Komisji
Rewizyjnej OSP.
6. Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Przypominam, że według wytycznych Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, nasza OSP
ma wybrać do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP ….... swoich przedstawicieli. Liczba kandydatów nie jest ograniczona. Proszę Komisję Wyborczą o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów i podanie kandydatur do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP..
( Komisja Wyborcza przedstawia kandydatów na członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP)
Proszę o podawanie innych kandydatur
(Każdy członek OSP uprawniony do głosowania może podawać kandydatów. Przy każdym zgłoszonym nazwisku i imieniu należy zapytać kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Osoby nieobecne można zgłaszać tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody na kandydowanie.
Wskazane jest, aby kandydaci powiedzieli kilka słów o sobie i o tym, czym zamierzają się zająć w
ramach działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP)
Czy są jeszcze inne kandydatury? Wobec braku zgłoszeń zamykam listę kandydatów do Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP.
7. Delegaci OSP na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Przypominam, że według wytycznych Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, nasza OSP
ma wybrać ……... swoich delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Liczba kandydatów
nie jest ograniczona. Proszę Komisję Wyborczą o przystąpienie do przeprowadzenia wyborów i
podanie kandydatur na delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP..
( Komisja Wyborcza przedstawia kandydatów na delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP
RP)
Proszę o podawanie innych kandydatur
(Każdy członek OSP uprawniony do głosowania może podawać kandydatów. Przy każdym zgłoszonym nazwisku i imieniu należy zapytać kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Osoby nieobecne można zgłaszać tylko w przypadku złożenia pisemnej zgody na kandydowanie.
Wskazane jest, aby kandydaci powiedzieli kilka słów o sobie i o tym, czym zamierzają się zająć
na Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP)
Czy są jeszcze inne kandydatury? Wobec braku zgłoszeń zamykam listę kandydatów
na delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP.

* w przypadku przyjęcia trybu głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza karty do
tajnego głosowania.
W tym celu zarządza się przerwę w obradach do godz. ........
W Związku z koniecznością sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania tajnego
zarządzam przerwę do godz. ………

•

Przerwa

(w czasie przerwy Komisja Skrutacyjna sporządza karty do wszystkich głosowań tajnych Na każdej karcie powinny znaleźć się:
a. Nazwa głosowania
b. wszystkie nazwiska zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej
c. pieczęć OSP
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d. podpis przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
Kart sporządza się w zasadzie tyle, ile jest osób głosujących. W przypadku sporządzenia kart dodatkowych, wzmianka o tym powinna się znaleźć w protokole głosowania wraz ze stwierdzeniem,
jak zostały użyte karty dodatkowe.)

B. Głosowanie w celu wyborów (wybory tajne) :
(w przypadku wyborów jawnych pomija się n/w punkty scenariusza)
1. Prezes OSP
Wznawiam obrady walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Lubochni. Czy Komisja Skrutacyjna jest gotowa do przeprowadzenia wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej? Proszę
przewodniczącego komisji o przypomnienie sposobu głosowania.
(Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje §11 p. 1 – 5 uchwalonego regulaminu obrad)
Proszę komisję o rozdanie kart do głosowania w celu wyboru składu Prezesa OSP.
(Po rozdaniu kart przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje kolejno nazwiska i imiona członków OSP uprawnionych do głosowania z listy obecności i głosujący wrzucają karty do przygotowanej urny. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna zabezpiecza urnę z głosami)
2. Naczelnik OSP
Proszę komisję o rozdanie kart do głosowania w celu wyboru składu Naczelnika OSP.
(Po rozdaniu kart przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje kolejno nazwiska i imiona członków OSP uprawnionych do głosowania z listy obecności i głosujący wrzucają karty do przygotowanej urny. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna zabezpiecza urnę z głosami)

3. składu Zarządu OSP
Proszę komisję o rozdanie kart do głosowania w celu wyboru składu Zarządu OSP.
(Po rozdaniu kart przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje kolejno nazwiska i imiona członków OSP uprawnionych do głosowania z listy obecności i głosujący wrzucają karty do przygotowanej urny. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna zabezpiecza urnę z głosami)
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP
Proszę komisję o rozdanie kart do głosowania w celu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.
(Po rozdaniu kart przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje kolejno nazwiska i imiona członków OSP uprawnionych do głosowania z listy obecności i głosujący wrzucają karty do przygotowanej urny. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna zabezpiecza urnę z głosami)

5. składu Komisji Rewizyjnej OSP
Proszę komisję o rozdanie kart do głosowania w celu wyboru składu Komisji Rewizyjnej OSP.
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(Po rozdaniu kart przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje kolejno nazwiska ii imiona członków OSP uprawnionych do głosowania z listy obecności i głosujący wrzucają karty do przygotowanej urny. Po zakończeniu głosowania komisja wyborczo-skrutacyjna zabezpiecza urnę z głosami)
6. przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
Proszę komisję o rozdanie kart do głosowania w celu wyboru przedstawicieli OSP do Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
(Po rozdaniu kart przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje kolejno nazwiska i imiona członków OSP uprawnionych do głosowania z listy obecności i głosujący wrzucają karty do przygotowanej urny. Po zakończeniu głosowania komisja wyborczo-skrutacyjna zabezpiecza urnę z głosami)
7. delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Proszę komisję o rozdanie kart do głosowania w celu wyboru delegatów OSP na z Zjazd Oddziału
Gminnego ZOSP RP.
(Po rozdaniu kart przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje kolejno nazwiska i imiona członków OSP uprawnionych do głosowania z listy obecności i głosujący wrzucają karty do przygotowanej urny. Po zakończeniu głosowania komisja wyborczo-skrutacyjna zabezpiecza urnę z głosami)
Proszę Komisję Skrutacyjną o policzenie głosów. Zarządzam przerwę do godz. .......

•

przerwa

(Zamiast przerwy możliwe są wystąpienia zaproszonych gości, którzy nie zabierali głosu wcześniej
lub wręczanie odznaczeń o ile są jeszcze nie wręczone)
Proszę o podjęcie sztandaru przez poczet sztandarowy.
(poczet sztandarowy OSP podejmuje sztandar ze sztandar ze stojaka lub specjalnego uchwytu)
Proszę o wystąpienie przed sztandar druhów: ......................................
Uchwałą Zarządu ................. Związku OSP RP druh .................... został odznaczony .......................
O wręczenie odznaczeń proszę dh ........................….. w asyście dh ……………………………. .
Proszę poczet sztandarowy o umieszczenie sztandaru w poprzednim miejscu.
(Poczet sztandarowy umieszcza sztandar w stojaku lub specjalnym uchwycie i zajmuje poprzednie miejsca na sali.)

C. Ogłoszenie wyników wyborów ( wybory tajne)
Proszę Komisję Skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyboru Prezesa OSP w …………….. na kadencję 2011 – 2016.
(przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, w którym podaje liczby głosów, uzyskanych przez każdego kandydata i stwierdza, którzy kandydaci uzyskali wystarczającą liczbę głosów. O ile zbyt mała liczba kandydatów uzyskała bezwzględną większość, stosuje się przepis §11
p. 4 regulaminu obrad i przeprowadza się kolejną turę wyborów.).
Proszę Komisję Skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyboru Naczelnika OSP w ……………… na
kadencję 2011 – 2016.
(przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, w którym podaje liczby głosów, uzyskanych przez każdego kandydata i stwierdza, którzy kandydaci uzyskali wystarczającą liczbę głosów. O ile zbyt mała liczba kandydatów uzyskała bezwzględną większość, stosuje się przepis §11
p. 4 regulaminu obrad i przeprowadza się kolejną turę wyborów.).
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Proszę Komisję Skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyboru Zarządu OSP w ……………… na kadencję 2011 – 2016.
(przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, w którym podaje liczby głosów, uzyskanych przez każdego kandydata i stwierdza, którzy kandydaci uzyskali wystarczającą liczbę głosów. O ile zbyt mała liczba kandydatów uzyskała bezwzględną większość, stosuje się przepis §11
p. 4 regulaminu obrad i przeprowadza się kolejną turę wyborów. W trakcie głosowania niedopuszczalne jest zmniejszanie składu wybieranych członków władz OSP.).
Proszę Komisję Skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
OSP w …………………. na kadencję 2011 – 2016.
(przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, w którym podaje liczby głosów, uzyskanych przez każdego kandydata i stwierdza, którzy kandydaci uzyskali wystarczającą liczbę głosów. O ile zbyt mała liczba kandydatów uzyskała bezwzględną większość, stosuje się przepis §11
p. 4 regulaminu obrad).
Proszę Komisję Skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyboru Komisji Rewizyjnej OSP w
…………………….. na kadencję 2011 – 2016.
(przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, w którym podaje liczby głosów, uzyskanych przez każdego kandydata i stwierdza, którzy kandydaci uzyskali wystarczającą liczbę głosów. O ile zbyt mała liczba kandydatów uzyskała bezwzględną większość, stosuje się przepis §11
p. 4 regulaminu obrad).
Proszę Komisję Skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyboru przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w …………………….. na kadencję 2011 – 2016.
(przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, w którym podaje liczby głosów, uzyskanych przez każdego kandydata i stwierdza, którzy kandydaci uzyskali wystarczającą liczbę głosów. O ile zbyt mała liczba kandydatów uzyskała bezwzględną większość, stosuje się przepis §11
p. 4 regulaminu obrad).
Proszę Komisję Skrutacyjną o ogłoszenie wyników wyboru delegatów OSP na Zjazd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP w ………………………………… na kadencję 2011 – 2016.
(przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, w którym podaje liczby głosów, uzyskanych przez każdego kandydata i stwierdza, którzy kandydaci uzyskali wystarczającą liczbę głosów. O ile zbyt mała liczba kandydatów uzyskała bezwzględną większość, stosuje się przepis §11
p. 4 regulaminu obrad).
15. GRATULACJE
Druhnom i druhom, wybranym na kadencję 2011 – 2016 gratuluję wyboru i życzę owocnej pracy
na rzecz naszej OSP. Proszę Zarząd i Komisję Rewizyjną o nie wykorzystywanie przepisu regulaminowego, dającego dwa dni na ukonstytuowanie się i odbycie swoich pierwszych posiedzeń
konstytuujących już obecnie, gdyż uczestnicy walnego zebrania z pewnością chcieliby jak najszybciej poznać podział funkcji w nowych składach tych władz OSP.
(W razie potrzeby można zrobić krótką przerwę na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP. Można też zakończyć walne zebranie, a następnie Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą
odbyć swoje posiedzenia w celu ukonstytuowania się i podania podziału funkcji po ich zakończeniu. Do materiałów sprawozdawczych należy dołączyć protokoły z tych pierwszych posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP.)

17
16. PRZERWA
W związku z tym, że nie słyszę głosów sprzeciwu proszę nowo wybrany Zarząd i nowo wybraną
Komisję rewizyjną o odbycie swych pierwszych posiedzeń i ukonstytuowanie się oraz dokonanie
podziału funkcji.
W związku z tym zarządzam 15 minutową przerwę w obradach. W tym czasie proszę Orkiestrę o
zagranie kilku miłych dla ucha utworów.
( W czasie przerwy następuje ukonstytuowanie się nowo wybranych organów OSP i podział funkcji
w tych organach.)
Proszę o zabranie głosu nowo wybranego Prezesa OSP i podanie składu oraz funkcji jakie pełnią
członkowie Zarządu.
Proszę o zabranie głosu nowo wybranego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP i podanie
składu oraz funkcji jakie pełnią jej członkowie.

17. ZAKOŃCZENIE ZEBRANIA
Proszę wszystkich o powstanie.
Poczet sztandarowy proszę o podjęcie sztandaru.
(poczet sztandarowy OSP podejmuje sztandar ze stojaka lub specjalnego uchwytu)
Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………………… - ODMASZEROWAĆ
!
( poczet sztandarowy OSP wychodzi z sali obrad )
Na tym zamykam walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w ………………………… .

