
 

REGULAMIN OBRAD 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 

w dniu 5 luty 2019 roku 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Mazurskie Morze, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, sprawuje swoje funkcje w drodze 

podejmowania uchwał działając na podstawie §27, §28, §29 i §30 Statutu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”. 

 

§2 

Walne Zebranie podejmuje uchwały w sprawach wykraczających poza sprawy zwykłego 

zarządu, wymagających niezwłocznego załatwienia. 

 

§3 

1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym Członkowie Zwyczajni LGD 

MM lub ich przedstawiciele zwani „delegatami” upoważnionymi przez członków LGD MM. 

2. Każdego Członka Zwyczajnego LGD MM może reprezentować jeden delegat. 

3. Delegaci biorący udział w Walnym Zebraniu uczestniczą w nim osobiście na podstawie 

pełnomocnictwa na piśmie wystawionego przez upoważniony do tego organ Członka 

Zwyczajnego LGD MM. 

 

§4 

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes, Wiceprezes lub inny członek Zarządu 

wyznaczony przez Zarząd, przeprowadzając: 

a) Głosowanie nad Regulaminem Obrad Walnego Zebrania. 

b) Wybory Przewodniczącego Walnego Zebrania i Sekretarza Walnego Zebrania. 

2. Głosowanie w powyższych sprawach jest jawne. 

 

§5 

Przewodniczący Walnego Zebrania przedstawia porządek Walnego Zebrania oraz stwierdza 

prawomocność obrad. 

 

§6 

Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach, dla których zostało 

zwołane. 

 

§7 

Każdą ze spraw przewidzianych porządkiem obrad omawia wyznaczony referent. W dyskusji 

nad poszczególnymi tematami Walnego Zebrania Przewodniczący udziela głosu według 

kolejności zgłoszeń. Długość wystąpienia jednego delegata w każdym temacie porządku 

obrad ustala sie w nieprzekraczalnym czasie 15 minut. 

 



 

§8 

1. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zebrania obrad udziela głosu tylko w sprawach 

formalnych. 

2. Przewodniczący Walnego Zebrania może udzielić, poza kolejnością, głosu zaproszonym 

gościom. 

 

§9 

Przewodniczący Walnego Zebrania powinien zapewnić dyscyplinę obrad i w tym celu może 

przywołać mówcę do porządku, gdy jego wypowiedź nie ma związku z tematem obrad. 

 

§10 

Uchwały i wnioski zgłaszane podczas obrad Walnego Zebrania, głosowane są według 

kolejności ich zgłoszenia (z wyjątkiem wniosków formalnych). Przewodniczący obrad może 

zmienić kolejność wniosków, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności głosowane były 

poprawki do uchwał Walnego Zebrania, które w sposób najbardziej znaczący zmieniają ich 

treść. 

 

§13 

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w sposób zgodny z §29 i §30 Statutu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”. 

 

§14 

Każdy Członek Zwyczajny lub jego delegat ma jeden głos. 

 

§15 

W sprawach dotyczących sposobu obradowania oraz nie objętych niniejszym regulaminem 

decyduje Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” 

i Przewodniczący Walnego Zebrania. 

 

§16 

Obrady Walnego Zebrania są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę i miejsce 

obrad, pełnomocnictwa delegatów, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, podjęte 

uchwały, sposób głosowania, wyniki. Protokół sporządza Sekretarz Walnego Zebrania, zaś 

podpisują go Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz Walnego Zebrania. 

 

§17 

Regulamin Walnego Zebrania podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. 

 

§18 

Zamknięcia Walnego Zebrania dokonuje Przewodniczący Walnego Zebrania po wyczerpaniu 

porządku obrad. 


