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Uchwała nr 46/XII/2015 
Walnego Zebrania Członków LGD  - „Z Nami Warto” 

z dnia 2 października 2015 roku 
w sprawie  zmian Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków  

Lokalnej Grupy Działania  „Z Nami Warto”. 
 

Na podstawie § 16  ust.10   pkt.12 Statutu LGD - „Z Nami Warto” Walne Zebranie Członków 
uchwala co następuje: 

§ 1 

 
W  Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania –    
 „Z Nami Warto” przyjętego Uchwałą nr 6/II/2008 Walnego Zebrania Członków LGD – „Z NAMI 
WARTO” z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków 
po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: 
-  uchwałą nr 21/IV/2010 Walnego Zebrania Członków LGD – „Z Nami Warto” 

  z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady; 
- uchwałą nr 25/V/2011Walnego Zebrania Członków LGD – „Z Nami Warto” z dnia                       

21 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady; 
-  uchwałą nr 30/VI/2012 Walnego Zebrania Członków LGD – „Z Nami Warto” z dnia                  

27 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady i Zarządu 
 
wprowadza się następujące zmiany:  
 
1. § 9 i 10 otrzymują brzmienie: 
 
§ 9. 

 
1. Władzami LGD, poza Walnym Zebraniem Członków są:  

1) Zarząd,  
2) Komisja Rewizyjna, 
3) Rada reprezentowana przez sektor publiczny, społeczny, gospodarczy i sektor osób 

fizycznych,  
2. Skład ilościowy władz LGD ustalany jest uchwałą WZC 
 
§10. 
Procedura wyboru władz  przebiega następująco: 
1. Zarząd powoływany jest w następujący sposób:  

a) Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych 
przez członków LGD obecnych na Walnym Zebraniu Członków, zgodnie z § 8 pkt 2 
niniejszego Regulaminu. 

b) Wiceprezesa, Skarbnika oraz pozostałych Członków Zarządu,  wybiera Walne 
Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Zarządu. 

c) Prezes Zarządu nie musi zgłosić pełnej liczby kandydatów na Członków Zarządu. 
d) dodatkowych członków Zarządu w ramach liczby członków określonej w statucie, 

jeżeli będzie taka potrzeba, wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów 
zgłoszonych przez członków LGD.  
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2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych 

przez członków LGD.  
3. Rada wybierana jest w następujący sposób: 

a) Zarząd przedstawia propozycję ilościowego składu Rady i podziału mandatów   
przysługującym poszczególnym sektorom (publiczny, społeczny, gospodarczy i osób 
fizycznych reprezentujących mieszkańców obszaru),  

     b) Walne Zebranie uchwala ilość członków Rady i podział mandatów na sektory, 
     c) członkowie LGD obecni na WZC zgłaszają kandydatów reprezentujących poszczególne        
          sektory, 
     d) spośród  kandydatów zgłoszonych przez członków LGD     
         obecnych na Walnym Zebraniu Członków i uzyskaniu zgody na kandydowanie, wybiera   
         się   kolejno: 
         - reprezentantów sektora publicznego, 
         - reprezentantów sektora społecznego, 
         - reprezentantów sektora gospodarczego, 
         - reprezentantów sektora osób fizycznych  
     e) głosowanie odbywa się zgodnie z § 8 pkt 2 
     f) wybrani członkowie Rady spośród siebie wybierają Przewodniczącego i zastępcę  
       Przewodniczącego Rady. 
4.   Wybory uzupełniające lub rozszerzające przeprowadzane są z zastosowaniem takiej samej  
      procedury. 

§ 2   

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2.  Ujednolicony tekst Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków stanowi załącznik 

nr 1 do uchwały   

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

……………………………………………….. 

 
 


