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Załącznik do uchwały 3/3/2015
Walnego Zebrania Członków

REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka”
Przepisy ogólne
§1.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania
mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej jeden raz
na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby
członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć nie później niż 30 dni od
zgłoszenia wniosku.
4. O miejscu obrad, terminie i propozycjach porządku obrad powiadamia Zarząd
wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny
sposób, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
§2.
1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad
i regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania.
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§3.
Walne Zebranie Członków otwiera przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia,
a następnie zebrani dokonują wyboru przewodniczącego zebrania spośród
nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
Wybrany przewodniczący zebrania, zarządza przeprowadzenie wyboru trzyosobowej
komisji skrutacyjnej w zależności od potrzeb spośród nieograniczonej liczby
kandydatów w głosowaniu jawnym.
W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
Dla protokołowania obrad Walnego Zebrania Członków, przewodniczący zebrania
zarządza wybór protokolanta w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów. Protokolantem nie może być członek Zarządu.

§4.
1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu
Członków i każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
l ) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2 ) z głosem doradczym - osoby zaproszone,
3. Członek Stowarzyszenia bądź jego przedstawiciel potwierdza swoją obecność na
Walnym Zebraniu Członków, podpisując się na liście obecności.
4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji w określonych punktach
porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.
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§5.
1. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący zebrania i protokolant. Protokół stanowi jedynie urzędowe
stwierdzenie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków i powinien zawierać: datę,
porządek obrad, skład wybranych komisji skrutacyjnej, streszczenie przebiegu
dyskusji, wyniki głosowań, informację o podjętych uchwałach i wnioskach,
zatwierdzonych planach i załączoną listę obecności członków stowarzyszenia, a także
materiały z prac komisji skrutacyjnej.
2. Protokoły są numerowane cyframi arabskimi zgodnie ze wzorem x/xxxx: nr kolejnego
zebrania w roku łamane przez rok (4 cyfry). Uchwały stanowiące załączniki do
protokołów są numerowane cyframi arabskimi zgodnie ze wzorem x/x/xxxx: nr
kolejny uchwały na danym zebraniu łamane przez nr kolejnego zebrania w roku
łamane przez rok (4 cyfry).
§6.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
4) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
przedstawianych przez Zarząd,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji i wystąpienia z nich,
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) uchwalanie regulaminów obrad: Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady i
Komisji Rewizyjnej,
11) zatwierdzenie na wniosek Zarządu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez społeczność
12) określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych podejmowanych przez
Zarząd,
13) przyznawanie diet i wynagrodzeń dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
wykonujących bieżące zadania statutowe i organizacyjne oraz wynagrodzeń dla
członków Rady za wykonywanie zadań zgodnie z § 25 ust. 6 statutu
Stowarzyszenia.
14) podejmowanie uchwał dotyczących nabycia i zbycia majątku Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał
§7.
1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i w sposób
określony w statucie Stowarzyszenia.
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2. Porządek Walnego Zebrania Członków może być zmieniony przed jego
zatwierdzeniem przez Walne Zebranie. Wnioski w tej sprawie może zgłaszać każdy
członek zwyczajny Stowarzyszenia uczestniczący w Zebraniu. Wnioski przyjmowane
są bądź odrzucane zwykłą większością w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że
przyjmowany jest wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów "za" niż "przeciw".
Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących
"za" lub "przeciw".
4. Jeżeli w Walnym Zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba członków uprawnionych
do głosowania, Zarząd jest zobowiązany zwołać ponownie Walne Zebranie w drugim
terminie, który następuje pół godziny od planowanego otwarcia w terminie
pierwszym. Tak zwołane Walne Zebranie, jest ważne niezależnie od liczby
uczestniczących w nim członków. Walne Zebranie Członków zwołane w tym trybie
może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość obecnych członków, ale tylko
w sprawach zapisanych w propozycji porządku obrad dostarczonej członkom
Stowarzyszenia zgodnie z ust. 1, z wyjątkiem spraw ujętych w ust. 4.
5. Wszystkie wybory organów Stowarzyszenia i głosowania w sprawach personalnych są
tajne.
6. Walne Zebranie Członków może postanowić o utajnieniu każdego innego głosowania
na żądanie 1/4 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu, za
wyjątkiem głosowania w sprawach formalnych.
Sprawy wyborcze
§8.
1. Wszystkim członkom zwyczajnym stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne prawo
wyborcze.
2. Wybory i tryb wyborów władz określa statut Stowarzyszenia
§9.
Wybory władz są tajne, bezpośrednie i dokonywane są spośród nieograniczonej liczby
kandydatów zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym
Zebraniu Członków.
§10.
1. Władzami Stowarzyszenia, poza Walnym Zebraniem Członków są:
1) Zarząd liczący 5 osób składający się z Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika i
Sekretarza.
2) Rada, która liczy 12 osób, składająca się z Przewodniczącego Rady, 3
Zastępców , Sekretarza oraz 3 7 członków.
3) Komisja Rewizyjna składająca się z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i jednego członka komisji.
§11.
1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać każdy członek zwyczajny
Stowarzyszenia, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
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2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na Walnym
Zebraniu Członków. Osoba zgłaszająca kandydata do władz, dla poparcia swojego
wniosku zobowiązana jest złożyć stosowną ustną rekomendację.
Wybory Zarządu
§12.
1. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby
Kandydatów
2. Kandydatów na członków Zarządu, umieszcza się na karcie do głosowania z
zaznaczeniem nazwy reprezentowanej gminy.
3. Biorący udział w wyborach członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, stawiają znak ”X”
obok nie większej ilości niż 4 nazwisk kandydatów tak, aby każda gmina
reprezentowana była w Zarządzie przez jedną osobę.
4. Prezesa Zarządu wybiera w oddzielnym głosowaniu Walne Zebranie Członków,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
Wybory Rady
§13.
1. Członków Rady wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych
.
przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia
2. Liczebność Rady ustala Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. Obowiązuje
zasada zwykłej większości.
3. Kandydatów na członków Rady, umieszcza się na karcie do głosowania z
zaznaczeniem reprezentowanej gminy oraz rodzaju sektora.
4. Biorący udział w wyborach członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, stawiają znak ”X”
obok nie większej ilości niż przyjęta liczba radnych, nazwisk kandydatów tak, aby
każda gmina reprezentowana była w Radzie przez jednakową liczbę osób. W składzie
Rady, żaden sektor nie posiada więcej niż 49%, a sektor publiczny nie przekracza 30%
składu Rady.
Wybory Komisji Rewizyjnej
§14.
1. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów
zgłoszonych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, umieszcza się na karcie do głosowania z
zaznaczeniem reprezentowanej gminy.
3. Biorący udział w wyborach członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, stawiają znak ”X”
obok nie większej ilości niż 4 nazwiska kandydatów tak, aby każda gmina
reprezentowana była w Komisji Rewizyjnej.
Wnioski końcowe
§ 15.
1. W głosowaniach tajnych, głos jest ważny wówczas, gdy wskazana przez głosującego
ilość osób wybieranych do poszczególnych organów Stowarzyszenia, nie przekracza
ilości wybierających.
2. Władze Stowarzyszenia konstytuują się na pierwszym posiedzeniu.
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.
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4. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących porządkiem obrad i jego
przebiegu.
5. 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 quorum,
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.
6. Walne Zebranie Członków rozstrzyga o wniosku formalnym w głosowaniu jawnym
po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.
Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków
§16.
Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
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
ważności oddanych głosów,
6) ogłoszenie wyników wyborów,
§17.
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga
Przewodniczący zebrania zgodnie z postanowieniami Statutu i przyjętymi powszechnie
zasadami obradowania.
§19.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

