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Uchwała Nr IV/6/08                                                                                    
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków                                                                     

Stowarzyszenia „ŚlęŜanie - Lokalna Grupa Działania”                                                                                                                             
z dnia 03.10.2008 r. 

W sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborów Stowarzyszenia „ŚlęŜanie - Lokalna 
Grupa Działania” 

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia „ŚlęŜanie - Lokalna Grupa Działania”, 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, uchwala co następuje; 

                                                                          §1                                                                                                                                                  
Uchwala się Regulamin Wyborów następujących władz Stowarzyszenia „ŚlęŜanie - Lokalna 
Grupa Działania”: Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Nadzwyczajnego  
Walnego Zebrania Członków 

Jolanta Zarzeka 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr IV/6/08  
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia „ŚlęŜanie - Lokalna Grupa Działania”                                                                                                                        
z dnia 03.10.2008 r. 

 
 
 

REGULAMIN WYBORÓW  
STOWARZYSZENIA „ ŚLĘśANIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA” 

 

Art.1 

1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia 
uczestniczący w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. 

Art.2 
1. Wybory do Władz Stowarzyszenia są powszechne i tajne. 

Art.3 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera: 

a) Zarząd, 
b) Radę, 
c) Komisję Rewizyjną, 

Art.4 
1. Do przeprowadzenia wyborów wybiera się Komisje Skrutacyjną spośród uczestników 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób. 
3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę                             

i Sekretarza. 
4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej naleŜy obliczenie wyników głosowania. 
5. Komisja Skrutacyjna po zakończeniu swoich prac sporządza protokół z wyników  
    wyborów. Treść protokołu Przewodniczący Komisji podaje do wiadomości zebranym. 
 
6. Wszystkie akta związane z czynnościami Komisji Skrutacyjnej jak: protokóły 
     posiedzeń, protokoły z wyników głosowania, formularze obliczeniowe, oddane głosy  
     odpowiednio uporządkowane Komisja Skrutacyjna oddaje do przechowania do Biura  
     Stowarzyszenia „ŚlęŜanie - Lokalna Grupa Działania”                                                                                     
. 

Art.5 
1. Kandydatów do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej w formie listy zgłasza Zarząd 

Stowarzyszenia. 
2. KaŜdy kandydat powinien posiadać rekomendacje od trzech członków 

Stowarzyszenia. 
3. Członkowie Stowarzyszenia mają wyłączne prawo rekomendowania kandydatów do 

władz Stowarzyszenia. 
4.  Rekomendacje powinny być składane na piśmie na co najmniej 7 dni przed datą 

Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór. 
5. Rekomendacje składa się osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia lub drogą pocztową. 
6. Rekomendacja powinna zawierać: 
a) nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego lub imię i nazwisko osób       
    rekomendujących 



b) imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu  
    kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów           
określonych  
    w § 23 ust. 5 i 7, § 25 ust. 5,6,7,12,13 i 14 oraz § 26 ust. 5, i 7  Statutu; 
c) nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata; 
d) oświadczenia osoby rekomendowanej o wyraŜeniu zgody na kandydowanie do  
    konkretnego organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  
    przez Stowarzyszenie oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy 
umyślnej; 
e) podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu rekomendującego oraz 
pieczęć  
    nagłówkową. Do rekomendacji powinien być dołączony Ŝyciorys kandydata. 
7. Zarząd sprawdza kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia 

przez kandydatów wymogów formalnych § 23 ust. 5,6 i 8, § 25 ust. 6,7,12,13, 14 i 15 
oraz § 26 ust. 5, 6 i 7 Statutu i ustali listę kandydatów, przy czym lista kandydatów do 
Rady będzie uwzględniać parytety równowagi sektorowej i płci. 

8. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dysponują 1 głosem 
9. Głosy oddaje się na listę kandydatów. 
10. Wybór uznaje się za dokonany, gdy za listą kandydatów opowiedziała się zwykła 

większość głosujących posiadających prawo głosu. 
11. Wybrani członkowie władz Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu 

wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie. 
 

Art.6 
1. Karty Wyborcze uprawnionym uczestnikom Walnego Zgromadzenia rozdaje Komisja 

Skrutacyjna. 
2. Wybierający wyraŜają swoją wolę poprzez zaznaczenie zgodnie z wymogami Komisji 

Skrutacyjnej odpowiedniego pola na karcie wyborczej. 
3. Wybierający, w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, po wyraŜeniu swej woli w 

głosowaniu tajnym, składają karty wyborcze do urny. 
4. Głosowanie kończy Przewodniczący Komisji Wyborczej, który po stwierdzeniu, Ŝe 

wszyscy obecni oddali głosy zarządza zakończenie głosowania. 
Art.7 

1. Po zakończeniu głosowania, następuje otwarcie urn, po czym Komisja Skrutacyjna 
przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególne listy. 

2. Oddany głos będzie waŜny, jeŜeli na karcie wyborczej liczba zaznaczonych pól nie 
będzie większa niŜ 1. 

3. Komisja Skrutacyjna sporządza odrębne protokoły z głosowania zawierający dane o 
liczbie: 

a) osób uprawnionych do głosowania, którym wydano kartę, 
b) głosów oddanych waŜnych i niewaŜnych, 
c) o wyniku głosowania do organów Stowarzyszenia 

4. Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję Wyborczą protokołu, 
wyniki wyborów podaje się do wiadomości uczestników Walnego Zebrania 
Członków. 

Art.8 
1. Wybrane organy Władz Stowarzyszenia odbywają niezwłocznie swoje pierwsze 

posiedzenie w celu ukonstytuowania się. 
Art.9 



1. Wybory w trybie uzupełniającym odbywają się w sposób przewidziany dla trybu 
normalnego, ale odnoszą się tylko do organów, na których powstał wakat. 

2. Wybory uzupełniające powinny się odbyć nie później niŜ 2 miesiące po terminie 
powstania wakatu w którymkolwiek z organów Władz Stowarzyszenia. 

3. W przypadkach wskazanych w Statucie, innych Regulaminach lub wynikających ze 
szczególnych okoliczności przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie 
natychmiastowym. 

4. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w trybie natychmiastowym 
zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie. Prawo jego zwołania przysługuje 
wówczas Zarządowi.  

Art.10 
1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Walne 

Zgromadzenie kierując się postanowieniami Statutu . 
Art.11 

1. Wyniki wyborów do Władz Stowarzyszenia potwierdza się osobnymi uchwałami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodnicząca Nadzwyczajnego  
Walnego Zebrania Członków 

Jolanta Zarzeka 
 


