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Załącznik do uchwały  

WZC nr XXVII/6 

z dnia 28.11.2017 r. 

 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„DOLINA RABY” 
 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. 

 

1. Walne Zebranie Członków (zwane dalej “Walnym Zebraniem”) jest najwyższą władzą 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” (zwanego dalej 

„Stowarzyszeniem”). 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej dwa razy w roku lub na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad  

i propozycjach porządku obrad wszystkich członków drogą elektroniczną lub listami 

poleconymi oraz w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 10 dni przed 

wyznaczonym terminem, zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu. 

3. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd. 

4. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd załącza porządek obrad oraz 

zagadnienia, które omawiane będą na zebraniu. 

 

§ 2. 

 

1. Walne Zebranie otwiera przedstawiciel Zarządu, a następnie zebrani dokonują wyboru 

Przewodniczącego zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu 

jawnym. 

2. Wybrany Przewodniczący Walnego Zebrania przeprowadza wybór Sekretarza 

Walnego Zebrania i jednego członka Prezydium Walnego Zebrania w sposób 

określony w ust. 1. 

3. Przewodniczący, Sekretarz i Członek stanowią Prezydium Walnego Zebrania, które 

rozstrzyga sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem. 

4. Przewodniczący przeprowadza wybór: 

1. Komisji Skrutacyjno-Mandatowej w składzie 2 osób w sposób jak w ust. 1, 

2. Komisji Uchwał i Wniosków w składzie 2 osób w sposób jak w ust. 1. 

5. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani osoby 

kandydujące do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

6. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Manadatowej: 

1. stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał przez obecnych na 

Walnym Zebraniu, 

2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, 

3. ustalanie wyników głosowania i przekazywanie ich Przewodniczącemu 

Walnego Zebrania, 

4. realizacja innych czynności związanych z głosowaniem, w tym przygotowanie 

kart wyborczych, 

5. sporządzenie protokołów z wyborów i głosowań. 
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7. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków jest formułowanie projektów uchwał  

i wniosków zgłaszanych podczas Walnego Zebrania i ich przedstawienie na prośbę 

Przewodniczącego.  

§ 3 

 

1. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i przyjętego 

porządku obrad. 

2. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy Sekretarza  

i wybranego członka Prezydium. 

§ 4 

 

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział 

 

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 

2. z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie honorowi,  

i wspierający. 

3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem 

porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu. 

 

§ 5 

 

Członkami zwyczajnymi są osoby określone w § 12 Statutu. 

 

§ 6 

 

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący  

i Sekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska 

Przewodniczącego i Sekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki 

głosowań, nr i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów  

i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia. 

 

Sprawy wyborcze 

 

§ 7 

 

1. Wybory przeprowadza się w sposób jawny. Przewodniczący Walnego Zebrania 

Członków może wprowadzić sposób tajny wyborów na wniosek członka 

zwyczajnego biorącego udział w Walnym Zebraniu Członków. Taki wniosek podlega 

przegłosowaniu przez Walne Zebranie Członków.  

2. Wybory Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny, zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie zwykłą większością głosów 

zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu. 

 

§ 8 

 

Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5, 

po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata. 
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§ 9 

 

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem są: 

 

1. Rada, licząca od 16 do 26 osób, zgodnie z § 21 Statutu 

2. Zarząd składający się z 3-6 osób, zgodnie z § 22 Statutu, 

3. Komisja Rewizyjna – składająca się z 3-5 osób, zgodnie z § 23 Statutu, 

 

2. Wyborów osób do poszczególnych władz Stowarzyszenia dokonuje się zgodnie z § 7 

niniejszego Regulaminu. 

 

Odwoływanie członków władz i wybór uzupełniający 

 

§10. 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków 

Walnego Zebrania.  

2. W przypadku zmniejszenia się składu Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  

w czasie trwania kadencji tych władz, wybory uzupełniające przeprowadza się na 

najbliższym Walnym Zebraniu. 

3. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia przeprowadza się 

wybory uzupełniające w trybie określonym w § 7 i 8. 

 

Głosowanie 

 

§ 11. 

 

1. Ustanawia się następujący sposób głosowania w trybie tajnym - członków Rady, 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej umieszcza się wszystkich 

zgłoszonych kandydatów. 

2. Na karcie do głosowania należy postawić znak X obok nazwisk maksymalnie tylu 

kandydatów ilu jest wybieranych do danego organu tzn. do Rady, do Zarządu, do 

Komisji Rewizyjnej.   

3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono znak X obok 

nazwisk kandydatów w liczbie większej niż liczba członków wybieranych do danego 

organu.  

4. Członkami danego organu zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno 

największą liczbę ważnie oddanych głosów. 

 

Podejmowanie uchwał 

 

§ 12. 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania, z zastrzeżeniem ust. 2, zapadają zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania  

w trybie jawnym lub tajnym. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć 

połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim 

terminie, który następuje tego samego dnia 15 minut później może ono skutecznie 

obradować bez względu na ilość obecnych na nim członków. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD, wymaga bezwzględnej większości głosów 

przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD. 

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 

Rozpatrywanie spraw planu pracy, budżetu i udzielanie absolutorium 

 

§ 13. 

 

1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania projekty planu pracy rozpatrywane są  

w trybie określonym w § 12 ust. 1 niniejszego Regulaminu. 

2. W trybie określonym w ust. 1 Walne Zebranie rozpatruje sprawozdania z wykonania 

planu pracy i budżetu. 

3. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania nakreślonego planu 

pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania, w przypadku pozytywnego wyniku, 

przedstawia Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

Zakres zadań organów Walnego Zebrania 

 

§ 14. 

 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą sprawy wymienione w § 19 statutu 

dotyczące jego kompetencji. 

 

§ 15 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa 

nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, w szczególności: 

 

1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz 

zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad, 

2. zarządza wybory Sekretarza i jednego członka Prezydium, 

3. zwraca się z prośbą do Komisji Skrutacyjno-Mandatowej o sprawdzenie listy 

obecności, posiadanych pełnomocnictw i stwierdza na podstawie ustaleń Komisji 

prawomocność zebrania, 

4. udziela głosu obecnym według kolejności zgłoszeń i dba o przestrzeganie czasu 

ustalonego przez Prezydium i zgodności wypowiedzi z przedmiotem punktu obrad, 

5. sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne 

zarządzenia porządkowe, 

6. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania, 

7. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Walnego Zebrania 

8. po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamknięcie 

Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały. 

 

Wnioski formalne 
  

§ 16. 

  

1. Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego 

Zebrania lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub 
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sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia 

mówcy.  

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku 

obrad i jego przebiegu.  

 

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:  

 

 Przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,  

 Zamknięcie listy mówców i kandydatów do władz, 

 Przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,  

 Przejście do porządku dziennego,  

 Głosowanie bez dyskusji,  

 Zmianę porządku dziennego,  

 Zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,  

 Zmianę w sposobie przeprowadzania głosowania,  

 Ograniczenie czasu wystąpień mówców,  

 Stwierdzenie kworum,  

 Ponowne przeliczenie głosów,  

 Przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,  

 Zarządzenie przerwy w obradach,  

 Kolejność i sposób uchwalania wniosków,  

 Uchylenie zarządzenia przewodniczącego. 

 

4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3, Walne Zebranie rozstrzyga 

zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.  

5. Walne Zebranie członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu 

wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku. 

 

Przepisy końcowe 

 

§ 18. 

 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem 

rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zebrania współdziałając z pozostałymi 

członkami Prezydium zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie 

zasadami obradowania. 

2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy  

5 członków Stowarzyszenia. 

3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały. 


