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Załącznik nr 1 do uchwały Nr 7/II/2015 

Walnego Zebrania Członków 

Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

z dnia 14.12.2015  

 

REGULAMIN OBRAD 
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański” 
 

Przepisy ogólne 
 

§1. 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków  uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 

członkowie wspierający z głosem doradczym oraz zaproszeni przez Zarząd goście. 

3. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej jeden raz w roku, a zwołuje je z 

własnej inicjatywy Zarząd powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i 

propozycjach do porządku listami poleconymi lub w kaŜdy inny skuteczny sposób 

(faksem, pocztą elektroniczną, telefonicznie) co najmniej 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. Walne Zebranie Członków moŜe być zwołane na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej, o ile Zarząd nie zwoła wcześniej Walnego Zebrania. 

 

§2. 

 

1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad                 

i regulaminu.  

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania przy 

pomocy  Sekretarza Zebrania.  

 

§3. 

 

1. Walne Zebranie Członków otwiera przedstawiciel organu, który zwołał Walne 

Zebranie zgodnie z §1, który proponuje wybór Przewodniczącego i Sekretarza 

zebrania spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym. 

2. Wybrany Przewodniczący zebrania, zarządza przeprowadzenie wyboru komisji 

skrutacyjnej w zaleŜności od potrzeb w składzie dwóch osób spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.  

3. W skład prezydium Walnego Zebrania Członków oraz komisji skrutacyjnej nie mogą 

wchodzić członkowie zarządu. 

§4. 

 

1. KaŜdy z członków posiada prawo do jednego głosu.  

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,  

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone.  

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu 

Członków, podczas którego winna być sporządzana lista obecności.  

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

porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.  
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§5. 

 

1. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje 

Przewodniczący i Sekretarz zebrania. Protokół stanowi urzędowe stwierdzenie 

przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków i powinien zawierać: datę, porządek 

obrad, skład prezydium lub komisji, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, 

nr i treść podjętych uchwał, wniosków, zatwierdzonych planów i załączoną listę 

obecności członków stowarzyszenia, a takŜe materiały z prac komisji skrutacyjnej.  

2. Protokół o którym mowa w ust.1 podlega zatwierdzeniu w głosowaniu podczas 

kolejnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków. 

 

Podejmowanie uchwał 
 

§6. 

 

1. Walne Zebranie Członków moŜe podejmować uchwały w sprawach objętych 

porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i sposób określony                     

w statucie Stowarzyszenia i niniejszym regulaminie.  

2. Wnioski o charakterze porządkowym dotyczące przebiegu Walnego Zebrania mogą 

być zawsze przyjęte przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i uchwalone, 

chociaŜby nie były umieszczone w porządku obrad.  

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów                

w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba Ŝe przepis 

szczególny stanowi inaczej. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, Ŝe 

przyjmowany jest wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów 

"za" niŜ "przeciw". Głosów wstrzymujących się i niewaŜnych nie dolicza się do 

Ŝadnej z grup głosujących "za" lub "przeciw".  W razie równego rozłoŜenia głosów 

decyduje głos Przewodniczącego zebrania. 

4. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady, 

Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego 

Zebrania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie. 

5. JeŜeli Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie nie moŜe podjąć uchwał ze 

względu na brak wymaganej liczby członków na Walnym Zebraniu Członków, 

zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie wcześniej niŜ przed 

upływem 30 minut. Walne Zebranie Członków zwołane w tym trybie moŜe 

podejmować waŜne uchwały bez względu na ilość obecnych członków.  

6. Głosowanie jest jawne. 

7. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych 

do głosowania oraz w przypadkach określonych w Statucie.  

 

Sprawy wyborcze 
 

§7. 

 

Wszystkim członkom zwyczajnym stowarzyszenia określonym przysługuje czynne i bierne 

prawo wyborcze.  

 

§8. 
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Wybory władz są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów 

zwykłą większością głosów przy obecności: 

a) w pierwszym terminie: minimum 50% członków uprawnionych do głosowania. 

b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30minut później bez względu 

na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. 

 

§9. 

 

1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem Członków są:  

1) Zarząd – w skład którego wchodzi od 3 do 5 osób.  

2) Rada  składająca się z  nie mniej niŜ  11 i nie więcej niŜ 15 osób wybranych w 

tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków z pośród członków 

zwyczajnych reprezentujących partnerów publicznych, gospodarczych, 

społecznych i mieszkańców, przy czym ani władze publiczne  ani Ŝadna z grup 

interesu nie posiada więcej niŜ 49 % głosu, zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Dodatkowo sektor 

publiczny stanowi mniej niŜ 30% składu Rady oraz w składzie Rady znajduje 

się przynajmniej po jednym:  przedsiębiorcy, kobiecie i osobie poniŜej 35 roku 

Ŝycia. Kandydat nie moŜe być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej ani pracownikiem Stowarzyszenia. Rada wybiera  spośród siebie 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na okres kadencji. 

3) Komisja Rewizyjna  składa się od 3 do 5 osób, które wybierane są przez Walne 

Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym. 

4) Nie moŜna łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia pochodzących z 

wyboru wymienionych w ust. 1 pkt 1), 2), 3). 

5) Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady  wynosi 4 lata, z zastrzeŜeniem, 

ze kadencja pierwszego zarządu i komisji rewizyjnej trwa 1 rok od jego 

wyboru. 

6) W razie zmniejszenia się składu władz, wymienionych ust. 1 pkt 1,2,3 w czasie 

trwania kadencji tych władz Zarząd zwołuje w moŜliwie krótkim terminie 

Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.  

7) Kadencja członków władz wymienionych ust. 1 pkt 1,2,3 wybranych w 

wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił. 

 

§10. 

 

1. Wybór i odwoływanie członków organów wskazanych w  §9 ust 1 pkt 1) 2), 3) 

regulują zapisy statutu.  

2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać członkowie zwyczajni, po 

uprzednim uzyskaniu ustnej zgody danego kandydata.  
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3. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym 

Zebraniu Członków. Osoba zgłaszająca poszczególnego kandydata do władz, dla 

poparcia swojego wniosku zobowiązana jest złoŜyć stosowną ustną rekomendację.  

4. Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków 

spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z § 10 ust.2.  

5. Władze Stowarzyszenia konstytuują się na pierwszym posiedzeniu. 

 

Glosowanie 
 

§ 11. 

 

1. JeŜeli w głosowaniu personalnym ilość kandydatów jest większa od ilości wybieranych 

osób, o wyborze decyduje:  

a. większość głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw",  

b. kolejność otrzymania największej ilości głosów "za" (w razie równej ilości głosów 

"za" uniemoŜliwiającej stwierdzenie wyboru, głosowanie naleŜy przeprowadzić po 

raz drugi w odniesieniu do kandydatów z równą ilością głosów "za").  

 

Wnioski formalne 
 

§12. 

 

1. Przewodniczący zebrania moŜe 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.  

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących porządkiem obrad i jego 

przebiegu.  

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:  

1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,  

2) zamknięcie listy mówców,  

3) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji,  

4) przejście do porządku dziennego,  

5) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,  

6) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,  

7) ograniczenie czasu wystąpień mówców,  

8) stwierdzenia kworum,  

9) przeliczenie głosów,  

10) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,  

11) zarządzenie przerwy w obradach,  

12) kolejność i sposób uchwalania wniosków,  

13) uchylenie zarządzenia przewodniczącego.  

4. Walne Zebranie Członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu 

wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.  

 

 

Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków 
 

§13. 
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Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków naleŜą sprawy wymienione                   

w Statucie dotyczące jego kompetencji.  

 

§14. 

 

Przewodniczący zebrania prowadzi je zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego 

zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności:  

1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek dzienny zebrania 

oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku dziennego lub odroczenia 

ich rozpatrzenia do następnego Walnego Zebrania Członków oraz zmian w 

kolejności poszczególnych punktów obrad,  

2) zarządza wybory sekretarza zebrania i komisji skrutacyjnej oraz władz 

Stowarzyszenia,  

3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,  

4) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym Walnego Zebrania 

Członków,  

5) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,  

6) decyduje o przedłuŜeniu czasu wystąpienia lub o udzieleniu członkowi głosu 

dodatkowego, a takŜe o odebraniu prawa głosu mówcy,  

7) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne 

zarządzenia porządkowe,  

8) wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i 

ustala kolejność głosowania,  

9) po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza 

zamknięcie Walnego Zebrania Członków,  

10) sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania Członków oraz podjęte 

uchwały.  

§15. 

 

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej naleŜy:  

1) wybór przewodniczącego Komisji,  

2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz z ich 

rekomendacją,  

3) sporządzenie list wyborczych,  

4) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na 

wniosek Przewodniczącego Zebrania, 

5) zebranie głosów zgodnie z listą obecności oraz obliczenie   z uwzględnieniem 

waŜności oddanych głosów,  

6) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,  

7) Protokół z czynności komisji winien m.in. zawierać:                                               

- liczbę członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu,                                   

- liczbę osób biorących udział w danym głosowaniu,                                           

- liczbę oddanych waŜnych i niewaŜnych głosów,                                                    

- liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” lub „wstrzymujących się” za 

kandydatem lub wnioskiem.  

 

 

§16. 
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Przewodniczący komisji składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z czynności 

komisji i przedstawia projekty uchwał i wnioski.  

 

Przepisy końcowe 
 

§17. 

 

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem 

rozstrzyga Przewodniczący zebrania zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi 

powszechnie zasadami obradowania.  

2. Zmiana regulaminu moŜe być dokonana na wniosek zarządu lub 1/3 liczby członków 

stowarzyszenia po przedstawieniu zmian projektu regulaminu. 

 

§18. 

 

1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków. 

 

 

 

 

 

 

                                                     Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

                  Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

       Jan Joka 

 


