
Załącznik do Uchwały  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dorzecze Bobrzy” 

z dnia 03 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia  

Regulaminu Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" 

 

                             

 

REGULAMIN 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DORZECZE BOBRZY" 

 

 

§ 1 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania "Dorzecze Bobrzy". 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej bądź Rady. 

3. O terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia, Zarząd informuje wszystkich członków poprzez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz wywieszenie ogłoszeń w siedzibie 

Stowarzyszenia i w siedzibach urzędów gmin, które swym działaniem obejmuje 

Stowarzyszenie, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem. Dopuszczalne jest 

powiadomienie listowe, telefoniczne bądź mailem. 

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

5. Materiały do Walnego Zebrania Członków dostępne są na stronie internetowej 

Stowarzyszenia pod adresem http://www.dorzeczebobrzy.eu . 

 

 

§ 2 

 

1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 

 

 

§ 3 

 

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu, następnie zebrani dokonują wyboru 

Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta,  w głosowaniu jawnym. 

2. W przypadku zebrania o charakterze wyborczym, dokonuje się wyboru Komisji 

Skrutacyjnej.  

3. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 do 5 członków, których wyboru dokonuje się spośród 

członków zwyczajnych w głosowaniu jawnym. 

§ 4 

 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

http://www.dorzeczebobrzy.eu/


a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,  

b) z głosem doradczym – zaproszeni przez Zarząd goście. 

2. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków 

podpisując listę obecności. 

 

 

§5 

 

Członkami zwyczajnymi – w rozumieniu §4 ust. 1 pkt a są osoby, które złożyły deklarację 

przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Bobrzy" oraz których 

deklaracje zostały przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze 

Bobrzy" stosowną uchwała. 

 

 

§ 6 

 

Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje 

Przewodniczący oraz Protokolant. 

 

 

§ 7 

 

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: 

1) wybór Przewodniczącego Komisji, 

2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, 

3)  przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz, 

4)  sporządzenie list wyborczych, 

5)  zebranie głosów oraz ich obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów, 

6)  sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników. 

 

 

 

§8 

 

Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 

 

 

§9 

 

1. Wybory do władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, lub co najmniej 25% członków Walnego Zebrania Członków, zwołanego 

w drugim terminie. 

§ 10 

 



1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby biorące 

udział w zebraniu, po uprzednim wyrażeniu zgody przez danego kandydata. 

2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym 

Zebraniu Członków.  

 

 

§ 11 

 

1.  Głosowanie tajne odbywa się na karcie wyborczej. 

2.  Dopuszcza się łączenie głosowania do Zarządu, Komisji Rewizyjnej  i Rady na jednej 

karcie do głosowania. 

3.  Jeśli w głosowaniu do Zarządu, Komisji Rewizyjnej czy Rady, kandydaci otrzymują 

równą liczbę głosów w sposób taki, że uniemożliwia to rozstrzygnięcie wyboru,  organy te 

uzupełnia się w kolejnych turach głosowania, w których kandydują, wyłącznie wspomniani 

kandydaci. 

 

 

§ 12 

 

1. Walne Zebranie Członków może odwołać poszczególnych członków władz 

Stowarzyszenia - w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych Statutem.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do poszczególnych przedstawicieli władz 

Stowarzyszenia, którzy utracili zdolność wypełniania powierzonych im funkcji. 

3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie 

Członków dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące 

wyboru władz.  

 

 

§ 13 

 

Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co 

najmniej 50% uprawnionych do głosowania. 

 

 

§ 14 

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, chyba że Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze 

Bobrzy" stanowi inaczej. 

 

 

 

§ 15 

 



1. Przebieg zebrania moderuje Przewodniczący, który udziela oraz odbiera głos w dyskusji. 

2. Dyskusję zamyka Przewodniczący w momencie, gdy nikt z biorących w niej udział nie 

wniesie nowych, znaczących faktów, lub na wniosek Członka zwyczajnego 

Stowarzyszenia. 

3. Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania 

Członków lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub 

sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia 

mówcy.  

4. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i 

jego przebiegu.  

5. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:  

1) zmianę porządku obrad,  

2) przejście do porządku obrad,  

3) głosowanie bez dyskusji,  

4) ograniczenie czasu wystąpień mówców,  

5) stwierdzenie quorum,  

6) przeliczenie głosów, 

7) zamknięcie listy kandydatów, 

6. O wnioskach formalnym, o których mowa w ust. 4, Walne Zebranie Członków rozstrzyga 

większością głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania.  

 

 

§ 16 

 

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

Rady lub 1/10 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze 

głosowania zwykłą większością głosów. 

 

 

§ 17 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

 

 

 

 
 


