
 
Regulamin  

Zarządu  
LGD – „Z NAMI WARTO” 

 
 
 

Zarząd jest organem wykonawczym Lokalnej Grupy Działania, a jego praca 
winna być zgodna ze statutem LGD i niniejszym regulaminem.  

 
 

§ 1 
1. Zarząd liczy  3  członków 
2. W skład Zarządu wchodzą: 
1) Prezes, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu, 
2) Wiceprezes 
3) Skarbnik 
4) uchylony 
3. Zarząd uważa się za wybrany, jeśli Rada dokonała wyboru całego jego 
składu. 
 

§ 2 
Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w 
miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 
§ 3 

1.  Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje LGD  na  zewnątrz. 
2. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe LGD oraz zbieranie składek                

członkowskich. 
3. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez 

prezesa oraz wynikające ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i 
Zarządu oraz regulaminów  

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Prezes lub        
Wiceprezes 

5. Wiceprezes zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy jego obradom     
wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek 
podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Prezes nie jest obecny. 

 
§ 4 

1. O posiedzeniu Zarządu należy zawiadomić jego członków w każdy sposób 
tak, aby wiadomość do nich dotarła przed terminem posiedzenia. 



2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawierać informacje o czasie, miejscu i 
przewidywanym porządku obrad. 

 
§ 5 

1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. 
2.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zarządu, każdy członek 

Zarządu głosuje według własnego przekonania. 
3. W razie sprzeczności interesów LGD z interesami poszczególnych członków  

Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu 
takiej sprawy  i żądać zaznaczenia tego w protokole. 

4. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. l, 
Zarząd jest obowiązany dla dobra LGD wyłączyć tego członka od udziału w 
posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy. 

5. Sprawy konfliktowe nierozwiązane winno rozpatrzyć Walne Zebranie 
Członków. 

6.  Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a 
w szczególności członkowie LGD. 

§ 6 
6. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wszystkim członkom Zarządu oraz 

poprzez  Zarząd każdemu członkowi LGD. 
7.  Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły. 
8. Protokołowaniem zajmuje się pracownik biura LGD. Do tego celu może 

używać urządzeń nagrywających. 
9.  Załącznikiem do protokółu jest lista obecności, w której podaje się  imiona i 

nazwiska członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, a gdy w 
posiedzeniu Zarządu uczestniczyły inne osoby, również ich imiona i 
nazwiska. 

§ 7 
1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien oddawać wiernie przebieg 
posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad podejmowanymi przez Zarząd 
rozstrzygnięciami. 
2. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje protokólant, a  po ich zatwierdzeniu 
przez Zarząd na następnym posiedzeniu,  Prezes lub Wiceprezes Zarządu . 
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu numeruje się i przechowuje zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 8 
1. Obsługę administracyjno – biurową posiedzeń Zarządu zapewnia Biuro LGD. 
2. Zarząd powołuje Kierownika biura  po przeprowadzeniu konkursu i zatrudnia 
pozostałych pracowników biura na wniosek Kierownika biura. 
3. Zasady funkcjonowania i zakres czynności biura określa Regulamin Biura 
 


