Załącznik Nr 2 do protokołu
z WZC LGD „Mazurskie Morze”
w dniu 29.04.2019 r.

REGULAMIN OBRAD
Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”
w dniu 29 kwietnia 2019 r.
§1
Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, zwane dalej „Walnym
Zebraniem Członków”, sprawuje swe funkcje w drodze podejmowania uchwał działając na
podstawie §29 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, zwanego
dalej „Statutem”.
§2
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym Członkowie Zwyczajni lub
ich przedstawiciele zwani „delegatami” upoważnieni przez Członków Zwyczajnych.
2. Każdego Członka Zwyczajnego może reprezentować jeden delegat.
3. Delegaci biorący udział w Walnym Zebraniu Członków uczestniczą w nim osobiście na
podstawie pełnomocnictwa na piśmie wystawionego przez Członka Zwyczajnego, lub
upoważniony do tego organ Członka Zwyczajnego.
4. Członek Zwyczajny, lub jego delegat mają obowiązek uczestniczyć w głosowaniach
przeprowadzanych na Walnym Zebraniu Członków. Członek Zwyczajny, lub jego delegat,
biorący udział w Walnym Zebraniu Członków zobowiązany jest do zgłaszania faktu
opuszczenia obrad Walnego Zebrania Członków w trakcie ich trwania.
§3
1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes, Wiceprezes lub inny członek Zarządu wyznaczony
przez Zarząd, przeprowadzając:
1) Głosowanie nad Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Członków.
2) Wybory
Przewodniczącego
Walnego
Zebrania
Członków,
zwanego
„Przewodniczącym” i Sekretarza Walnego Zebrania Członków, zwanego
„Sekretarzem”.

dalej
dalej

2. Głosowanie w powyższych sprawach jest jawne.
§4
1. Przewodniczący przedstawia porządek i zarządza przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmian w
porządku obrad.
2. Przewodniczący przeprowadza głosowanie przedstawionych propozycji zmian w porządku
obrad.
3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie ostateczną wersję ustalonego porządku obrad.
§5
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad.
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§6
1. Walne Zebranie Członków wybiera, w głosowaniu jawnym, spośród uczestniczących w
posiedzeniu Członków Zwyczajnych Komisję Skrutacyjną w składzie 3-osobowym, do zadań
której należy stwierdzanie prawomocności obrad oraz obliczanie wyników głosowania. Wspiera
ona Przewodniczącego w organizacji wyborów do organów Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący zarządza i przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej:
a) Komisja Skrutacyjna liczy trzy osoby wybierane spośród nieograniczonej liczby członków w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
b) w przypadku zgłoszenia tylko trzech kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dopuszcza się
przeprowadzenie jednego głosowania na całą listę kandydatów,
c) w przypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej do
składu powołuje się trzech kandydatów, którzy zdobyli największą ilość głosów.
3. Komisja Skrutacyjna spośród swojego składu wybierają Przewodniczącego Komisji i Sekretarza
Komisji.
§7
Każdą ze spraw przewidzianych porządkiem obrad omawia wyznaczony referent. W dyskusji nad
poszczególnymi tematami Walnego Zebrania Członków 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 obrad udziela głosu tylko w sprawach formalnych.
2. Przewodniczący może udzielić, poza kolejnością, głosu zaproszonym gościom.
§9
Przewodniczący powinien zapewnić dyscyplinę obrad i w tym celu może przywołać mówcę do
porządku, gdy jego wypowiedź nie ma związku z tematem obrad.
§ 10
Zgłoszenie wniosku (z wyjątkiem wniosków formalnych) następuje w formie pisemnej, poprzez
złożenie go do Przewodniczącego.
§ 11
Uchwały i wnioski zgłaszane podczas obrad Walnego Zebrania Członków, głosowane są według
kolejności ich zgłoszenia (z wyjątkiem wniosków formalnych). Przewodniczący może zmienić
kolejność wniosków, w ten sposób, aby w pierwszej kolejności głosowane były poprawki do
uchwał Walnego Zebrania Członków, które w sposób najbardziej znaczący zmieniają ich treść.
§ 12
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, przy obecności quorum przewidzianego zapisami Statutu z wyjątkiem wyborów i
odwoływania członków organów stowarzyszenia, kiedy głosowanie ma charakter tajny.
§ 13
1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy Członkowie Zwyczajni uczestniczący w Walnym
Zebraniu Członków.
2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu i Rady Stowarzyszenia
mają wszyscy Członkowie Zwyczajni. Członkowie nieobecni na Walnym Zebraniu Członków
mogą pisemnie przekazać swoją zgodę na kandydowanie.
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3. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne i następują spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
4. Walne Zebranie Członków wybiera:
1) Prezesa Zarządu
2) 9 członków Zarządu
3) 3 członków Komisji Rewizyjnej
5. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mogą zgłaszać wszyscy Członkowie Zwyczajni
uczestniczący w Walnym Zebraniu Członków.
6. Kandydatów do władz Stowarzyszenia zgłasza się do Komisji Skrutacyjnej w dowolnej liczbie,
przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby członków organów wskazanej w
ust. 4.
7. Każdy Członek Zwyczajny lub jego delegat ma jeden głos.
§ 14
1. Wybory do poszczególnych organów przeprowadza się pojedynczo według kolejności
wskazanej w §13, ust. 4.
2. Lista kandydatów tworzona jest przed rozpoczęciem każdego głosowania, a jej zamknięcie
wymaga akceptacji Walnego Zebrania Członków.
3. Bezpośrednio po zamknięciu listy kandydatów Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty
wyborcze, oddzielnie dla poszczególnych organów władz Stowarzyszenia.
4. Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
5. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty wyborcze członkom uprawnionym do głosowania.
6. Przyjmujący kartę wyborczą potwierdza ten fakt podpisem na liście obecności.
7. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej nazwisk kandydatów, na
których głosujący chce oddać swój głos. Sposób zaznaczania nazwisk określa każdorazowo
Komisja Skrutacyjna. Przy głosowaniu należy zachować parytety reprezentacyjne dla
określonych sektorów, zgodnie z zapisami w Statucie Stowarzyszenia.
8. Głosujący składają karty wyborcze do urny wyborczej.
9. Zakończenie głosowania zarządza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po stwierdzeniu, że
wszyscy chętni oddali swoje głosy.
10. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna dokonuje otwarcia urny wyborczej, a
następnie przystępuje do obliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
11. Oddany głos będzie ważny, jeżeli zostanie złożony na prawidłowo oznaczonej karcie wyborczej
i liczba zaznaczonych nazwisk kandydatów nie będzie większa niż liczba członków
wybieranych do danego organu.
12. Wybranymi do organów władz Stowarzyszenia zostają osoby, które otrzymały największą
liczbę głosów, zgodnie z limitem członków organu wskazaną w §13, ust. 4.
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13. W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu określonym w §13 ust. 4, na
ostatnie miejsce w kolejności uzyskanych głosów, przypadać będzie dwóch lub więcej
kandydatów ze względu na jednakową liczbę uzyskanych głosów, dokonuje się dodatkowego
głosowania tylko na tych kandydatów, wybierając w głosowaniu jednego z nich.
14. W przypadku, gdy w głosowaniu na kandydatów do organu jednoosobowego, dwóch lub więcej
z nich uzyska równą największą liczbę głosów, dokonuje się dodatkowego głosowania tylko na
tych kandydatów, wybierając w głosowaniu jednego z nich.
15. Dodatkowe głosowania, o których mowa w ust. 13 i 14 powtarza się aż do wyboru jednego z
kandydatów, nie więcej jednak niż trzykrotnie. Jeżeli po trzykrotnym dodatkowym głosowaniu
nie zostanie dokonany wybór jednego z kandydatów, Przewodniczący zawiesza obrady i po ich
wznowieniu ponawia procedurę wyboru do tego organu.
16. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania tajnego zawierający dane o liczbie:
1) osób uprawnionych do głosowania, którym wydano karty wyborcze,
2) oddanych kart do głosowania,
3) głosów oddanych ważnych i nieważnych,
4) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów,
5) oraz ostateczne wyniki wyborów z podaniem imion i nazwisk osób wybranych do organu.
17. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu, wyniki wyborów podaje się do wiadomości
uczestników Walnego Zebrania Członków.
§ 15
Wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w sposób przewidziany dla trybu
zasadniczego, ale tylko dla tych organów, w których powstał wakat.
§ 16
W sprawach dotyczących sposobu obradowania oraz nie objętych niniejszym regulaminem
decyduje Statut i Przewodniczący.
§ 17
1. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę i
miejsce obrad, pełnomocnictwa delegatów, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, podjęte
uchwały, sposób głosowania, wyniki. Protokół sporządza Sekretarz, zaś podpisują go
Przewodniczący i Sekretarz.
2. W przypadku kiedy Statut wymaga obecności przynajmniej połowy członków organizacji
uprawnionych do głosowania w protokole obok wyniku głosowania: za, przeciw, wstrzymał się,
podaje się ogólną liczbę Członków Zwyczajnych obecnych podczas głosowania.
§ 18
Regulamin Obrad podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.
§ 19
Zamknięcia Obrad dokonuje Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zebrania
Członków.
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