
Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Zielony Pierścień" w Nałęczowie 

 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Walne Zebranie Członków (WZC) zwołuje Zarząd LGD „Zielony Pierścień” zawiadamiając wszystkich członków LGD o terminie, miejscu i 

propozycji porządku obrad listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób (w tym również pocztą elektroniczną podaną przez członka 

Stowarzyszenia) co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

2. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd. 

3. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków, organ wymieniony w § l ust. 1 załącza w razie potrzeby sprawozdania oraz projekty uchwał. 

§2 

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes LGD, następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Zebrania spośród obecnych członków w 

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

2. Przewodniczący Zebrania wyznacza Sekretarza Zebrania i zarządza przeprowadzenie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i 

Wniosków, składających się po 3 członków każda. 

3. Wybory do komisji określonych w § 2 ust. 2 dokonuje się spośród członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

§3 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia LGD, 

b. z głosem doradczym – osoby zaproszone. 

2. Członek LGD potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisując listę obecności. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według niniejszego Regulaminu. 

 

§4 

Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania i Sekretarz Zebrania. 

 

Rozdział II 

Sprawy wyborcze 

 

§5 

Członkom LGD przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 

§6 

Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród zgłoszonych kandydatów zwykłą większością głosów. 

§7 

Kandydatów do władz LGD mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie LGD po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. W przypadku 

zgłaszania kandydatur do Rady, kandydatury takie najpierw muszą wpłynąć do Zarządu LGD, który przedkłada wniosek z kandydatami Walnemu 

Zgromadzeniu Członków. 

§8 

1. Władzami LGD, poza Walnym Zebraniem Członków, są: 

a. Zarząd składający się z: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków, 

b. Komisja Rewizyjna składająca się z Przewodniczącego i 2 - 4 członków, 

c. Rada składająca się z: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i członków w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów: 

a. Prezesa LGD, 

b. członków Zarządu w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków, 

c. Komisję Rewizyjną w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków, 

d. Radę w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków. 

 

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające 

§9 

1. Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Zarządu może w przypadkach szczególnie uzasadnionych 

odwołać poszczególnych członków władz LGD. Do odwołania członków władz LGD wymaga się bezwzględnej większości głosów przy obecności 

co najmniej 50% ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia. 

2. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia w liczbie przekraczającej połowę składu tych władz, Walne Zebranie Członków 

dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz. W przypadku zwolnienia funkcji Prezesa 

Stowarzyszenia wymagany jest wybór Prezesa przez Walne Zebranie Członków. 

 

Przyjęcie uchwał 

§10 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §9 pkt 1 niniejszego 

Regulaminu (zdanie drugie). W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 

2. Odwołania od decyzji Zarządu w sprawie wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia rozstrzygane są przez Walne Zebranie Członków zwykłą 

większością głosów.  

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego 

Zebrania Członków nr 7/2020 z dnia 

15.09.2020 r. 



§10a 

1. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej uniemożliwiającej zorganizowanie posiedzenia Walnego Zebrania Członków w trybie 

stacjonarnym (np. ogłoszony przez władze publiczne stan epidemii itp.) Zarząd LGD może podjąć decyzję o przeprowadzeniu zdalnego posiedzenia 

Walnego Zebrania Członków i głosowania uchwał drogą mailową. 

2. W takim przypadku Zarząd zamieszcza informację o zdalnym posiedzeniu WZC i projekty uchwał na stronie internetowej LGD. Informacje te 

Zarząd przesyła także do Członków LGD na ich adresy mailowe. 

3. Głosowanie uchwał przez członków LGD w tym trybie odbywa się poprzez wysłanie z maila, na który otrzymali informacje (o czym mowa w pkt. 

2 niniejszego paragrafu), swojego stanowiska w odniesieniu do każdej z uchwał osobno, które jest: „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się od 

głosu”. Dokumentami potwierdzającymi głosowanie są wydruki maili członków LGD. 

4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa LGD, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego takiego 

Zebrania. 

5. Uchwały i protokoły podpisywane są przez prezesa LGD jako Przewodniczącego takiego Zebrania. 

 

 

Rozpatrywanie spraw planu pracy i budżetu 

§11 

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania Członków projekty: sprawozdania, planów pracy i budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w § 10 

ust. 1. 

2. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania Członków przedstawia Walnemu 

Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium władzom LGD. 

 

Rozdział III Organy Walnego Zebrania Członków 

 

§12 

1. Organami Walnego Zebrania Członków są: 

a. Przewodniczący, 

b. Komisja Skrutacyjna, 

c. Komisja Uchwał i Wniosków. 

§13 

1. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków, a w szczególności: 

a. udziela i odbiera głos uczestnikom Walnego Zebrania Członków, 

b. zarządza głosowanie w poszczególnych sprawach, 

c. podejmuje decyzje o charakterze porządkowym. 

§14 

1. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: 

a. wybór Przewodniczącego Komisji, 

b. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek Przewodniczącego Zebrania, 

c. sprawdzenie urny wyborczej, 

d. zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów, 

e. sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników. 

 

§15 

1. Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy: 

a. wybór Przewodniczącego Komisji, 

b. opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków, 

c. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu Zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości 

przyjęcia tych wniosków. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

§16 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej zawiadamiając członków o terminie, miejscu i 

porządku obrad co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.  

2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Komisja Rewizyjna przedstawia porządek obrad. Zmiana 

zaproponowanego porządku obrad przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może nastąpić wyłącznie za zgodą Komisji Rewizyjnej. 

3. Nadzwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków przysługują przewidziane prawem i niniejszym regulaminem uprawnienia Walnego Zebrania 

Członków. 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 

§17 

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia LGD 

„Zielony Pierścień”. 

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 

§18 

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia. 


