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REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”  

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

 

§ 1. Przedmiot regulaminu. 

 

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad 

Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 2. Definicje. 

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków, 

2. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie pod nazwą Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Lanckoronie, 

zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie Krajowy 

Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000252607, 

3. Statut Stowarzyszenia – Statut Stowarzyszenia w brzmieniu przyjętym w uchwale Zebrania 

Członków Stowarzyszenia nr 2/2006 z dnia 31.I.2006 roku z późniejszymi zmianami, 

4. Członek (-wie)- członkowie Stowarzyszenia, 

5. Zebranie – Walne Zebranie Członków, 

7. Zarząd - zarząd Stowarzyszenia, 

8. Rada- Rada stowarzyszenia 

8. Przewodniczący - przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, 

9. Uczestnik Zebrania - członek, jego przedstawiciel, 

10. Przedstawiciel - osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Zebraniu, legitymującą(e) się 

pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Członka 

na tym Zebraniu. 

 

§ 3. Podstawa prawna Zebrania. 
 

Zebrania przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu 

Stowarzyszenia i niniejszego Regulaminu. 

 

II. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI  

Walnego Zebrania Członków 

 

§ 1 

 

Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków, do kompetencji, którego należy  

w szczególności: 

a. uchwalanie kierunków i programu działania LGD, 

b. uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Gościniec 4 żywiołów”,   

c. ustalanie liczby członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d. wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 

f. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej, 

g. uchwalanie zmian Statutu, 

h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD,  

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków LGD, 

j. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego, 

k. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

l. zatwierdzanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, pracy Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu pracy Rady, w tym zasad wykluczania  

z obrad Rady jej członka powiązanego z wnioskodawcą ocenianego przez Radę projektu oraz 

zatwierdzania wniosku Rady o zmianę członka wykazującego się nieobiektywnością w ocenie 

projektów, 
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m. udzielanie upoważnień i powoływanie zespołów, których celem jest usprawnienie 

funkcjonowania LGD 

n.  podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych organów LGD. 

  

§ 2 

 

1. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Sposób zwoływania Walnego Zebrania Członków - zwyczajnego i nadzwyczajnego określa 

statut stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. 

3. Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków mają prawo wszyscy członkowie LGD oraz 

osoby zaproszone, w tym eksperci – bez prawa głosowania.  Pracami Walnego Zebrania 

Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybrany w sposób jawny przez 

uczestników zebrania . 

4. Każdemu członkowi zwyczajnemu LGD obecnemu na Walnym Zebraniu Członków 

przysługuje jeden głos. 

5. W przypadku braku quorum II termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  jest ustalony po 

upływie pół godziny od  momentu rozpoczęcia zebrania. Ważność podejmowanych uchwał w 

II – gim terminie nie jest uzależniona od ilości obecnych na nim członków uprawnionych do 

głosowania, za wyjątkiem podejmowania uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

 

III. OBRADY ZEBRANIA. 
 

§ 1. Otwarcie Zebrania. 
 

1. Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu lub inna wskazana przez Prezesa Zarządu osoba, który 

zarządza wybór Przewodniczącego Zebrania. 

2. Osoba otwierająca Zebranie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do 

rozpoczęcia obrad Zebrania. 

3. Prawidłowość zwołania Zebrania stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia. 

 

§ 2. Przewodniczący. 
 

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zebrania. 

2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na 

Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający 

Zebranie. 

3. Wyboru Przewodniczącego Zebranie dokonuje w głosowaniu jawnym. Dopuszcza się głosowanie 

przez aklamację. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. 

5. Otwierający Zebranie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano 

Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami. 

6. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zebrania zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami 

prawa, Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem. 

7. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: 

a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad; 

b) udzielanie głosu; 

c) wydawanie zarządzeń porządkowych; 

d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań; 

e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych. 

8. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza: 

a) dopuszczanie na salę obrad osób nie będących Członkami, 

b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad; 

c) wybór komisji przewidzianych Regulaminem; 

d) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad; 

e) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu Zebrania.  

9. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować                        

o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu. 
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§ 3. Lista obecności. 

 

1. Listę obecności zawierającą imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Członka, a jeżeli Członek 

jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko. Listę podpisują uczestnicy 

Zebrania i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia. 

2. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zebrania. 

 

 

§ 4. Komisja skrutacyjna i wnioskowa 
 

1. Walne Zebranie dla sprawnego przeprowadzenia obrad może powołać komisję skrutacyjną. Komisja 

skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zebranie nie postanowi inaczej. 

2. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy: 

a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania; 

b) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia; 

c) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań. 

d) sprawdzenie przedłożonych pełnomocnictw do reprezentowania nieobecnych Członków 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna 

zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając 

jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania. 

4. Walne Zebranie dla sprawnego formułowania wniosków i treści uchwał może powołać komisję 

wnioskową. Komisja wnioskowa składa się z dwóch członków, o ile Zebranie nie postanowi inaczej. 

5. Do obowiązków komisji wnioskowej należy: 

a)  przyjmowanie wniosków i przedstawianie ich Zebraniu, 

b)  formułowanie projektów uchwał 

c) ostateczna redakcja projektów uchwał mających podlegać głosowaniu. 

 

§ 5. Udział w Zebraniu członków Zarządu oraz ekspertów. 
 

1. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział w Zebraniu bez potrzeby otrzymania 

zaproszeń. 

2. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w 

szczególności: członkowie władz gmin objętych działaniem Stowarzyszenia, członkowie Zarządów 

podmiotów partnerskich, biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na 

potrzebę przedstawienia uczestnikom Zebrania opinii w rozważanych sprawach. 

2.1. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział 

tylko w części obrad Zebrania. 

 

§ 6. Rozpatrzenie porządku dziennego. 
 

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek 

obrad. Przewodniczący zleca protokołowanie przebiegu obrad przez sekretarza wybranego przez 

Zebranie. 

2. Zebranie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź 

usunąć niektóre sprawy z zastrzeżeniem odpowiednich zapisów Statutu Stowarzyszenia. 

2.1. Zebranie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi 

dyskusję oraz podejmować w tych sprawach uchwały. 

3. Jeżeli Zebranie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, 

zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu. 

4. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać 

kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie 

objętych porządkiem dziennym.  

5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera 

dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. 

5.1. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. 

6. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie 

rozpatrywanego punktu tego porządku. 
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6.1. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem 

rozpatrywania, lub znacznie przedłuża swój czas wystąpienia poza przyjęty zwyczajem lub wypowiada 

się w sposób niedozwolony. 

7. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny 

z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos. 

7.1 Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek 

zainteresowanego Zebranie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną. 

8. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. 

9. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. 10. Po 

wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zebranie.  

 

 

§ 7. Uchwały. 
 

1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zebraniu 

przygotowuje Zarząd. 

2. Projekt uchwały lub wnioski o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły. 

3. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości 

głosów nie będzie oznaczało, że Zebranie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku 

poddanego pod głosowanie. 

4. Zebranie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja). 

 

 

§ 8. Głosowanie. 
 

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub 

komisję wnioskową. 

2. Porządek głosowania będzie następujący: 

a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się 

wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach; 

b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami 

wynikającymi z przyjętych wniosków. 

2.1. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący. 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 2 ust, 5 Rozdz. II niniejszego Regulaminu 

oraz ust. 5, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy plus jeden członków 

uprawnionych do głosowania. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne na wniosek większości 

uczestników Walnego Zebrania Członków. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie 

głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, a podjęcie uchwały o rozwiązaniu LGD, 

wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ponad połowy 

członków Walnego Zebrania Członków LGD.  

6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji 

skrutacyjnej oraz Przewodniczący. 

 

§ 9. Powoływanie i odwoływanie Władz Stowarzyszenia 
 

1. Władzami stowarzyszenia są: 

a. Zarząd, 

b. Rada 

c. Komisja Rewizyjna. 

 

2. Wybór kandydatów do władz stowarzyszenia odbywa się przez komitety wyborcze gmin-

Lanckorony, Stryszowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Mucharza. 

3. Komitet wyborczy danej gminy stanowią wszyscy członkowie stowarzyszenia pochodzący z danej 

gminy. 

4. Komitet wyborczy danej gminy proponuje kandydatów do władz stowarzyszenia zgodnie z zasadami 

zapisanymi w statucie stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”. 
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5. Zebranie każdego komitetu wyborczego może odbyć się przed zebraniem walnym lub też może być 

wprowadzony jako jeden z punktów zebrania walnego i tak wtedy następuje: 

a) wybór przewodniczącego komitetu wyborczego, sporządzenie listy obecności członków komitetów, 

b) zapoznanie komitetu z zadaniami i obowiązkami poszczególnych organów stowarzyszenia przez 

przewodniczącego, 

c) prezentacja i wybór kandydatów do władz stowarzyszenia. 

c) ustalenie listy kandydatów wg. ustalonych zasad i parytetów liczbowych 

6. głosowanie nad listą kandydatów zebranie przeprowadza w trybie jawnym lub tajnym ,wg. decyzji 

członków komitetu. 

7. Po zakończonym zebraniu komitetu wyborczego danej gminy, przewodniczący prezentują swoich 

kandydatów do władz stowarzyszenia.  

8. Zgodność zgłoszenia z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia i prawa stwierdza Przewodniczący. 

9. Wybór władz odbywa się w następującej kolejności: 

a) zarząd 

b) rada  

c) komisja rewizyjna 

10. Po podaniu kandydatów do poszczególnych organów następuje głosowanie przez Członków 

Walnego Zebrania.  

11. W razie niewyłonienia przez komitet wyborczy danej Gminy kandydata do Zarządu lub w 

przypadku odrzucenia kandydata przez Walne Zebranie Członków odbywa się kolejne zebranie 

komitetu wyborczego, po 15 minutach. W przypadku ponownego niewyłonienia kandydata lub 

ponownego odrzucenia tego samego kandydata przez Walne Zebranie Członków Gmina traci prawo 

członkowstwa w Zarządzie, §23 ust. 2 Statutu nie stosuje się. 

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

głosów, w obecności co najmniej połowy plus jeden członków uprawnionych do głosowania.  

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków może wprowadzić sposób tajny wyborów na wniosek 

większości uczestników WZ. Wybór władz jest podjęty w formie uchwał WZ. 

13. W przypadku zmniejszenia się statutowej liczby obieralnych członków Rady, Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej w czasie trwania kadencji tych władz Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

14. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wybiera Prezesa Zarządu Członkowie Zarządu, 

wybierają 3 wiceprezesów oraz mogą powołać Sekretarza i Skarbnika, a członkowie Komisji 

Rewizyjnej wybierają przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. 

15. Członkowie Rady wybierają przewodniczącego i 3 wiceprzewodniczących podczas danego zebrania 

walnego, lub też odbyć osobne spotkanie, dokonać wyboru swoich władz i przedstawić swój wybór 

podczas następnego zebrania walnego. 

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

 

§ 10. 
1. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zebranie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni 

sporządzić jego tekst jednolity. 

 

2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym podczas  WZ, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy plus jeden członków uprawnionych do głosowania. 

Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie od momentu podjęcia uchwały przez Walne 

Zebranie . 

3.W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa 

oraz postanowienia Statutu Stowarzyszenia. 


