
Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia 

uchwala niniejszy Regulamin Walnego Zebrania.  

 

Regulamin Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy 

 

Art.1. 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, zwanego 

dalej „Stowarzyszeniem”, jest Walne Zebranie.  

 

Art.2. 

1. Miejsce odbywania się Walnego Zebrania wyznacza Zarząd.  

2. Walne Zebranie odbywa się na terenie jednej z gmin: Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, 

Spytkowice, Jabłonka lub Lipnica Wielka. 
  

 

Art.3. 

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 może złożyć Komisja Rewizyjna lub grupa 15 

członków.  

3. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania w ciągu 15 dni od 

złożenia wniosku lub w terminie, o którym mowa w art.19 ust.2 Statutu, prawo do 

zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.  

 

Art.4. 

1. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się corocznie, nie później niż w ciągu 6 

miesięcy od zamknięcia roku obrachunkowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego 

Walnego Zebrania są w szczególności decyzje w przedmiocie:  

a) absolutorium dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,  

b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania 

finansowego za zamknięty rok obrachunkowy. 

Walne Zebranie odbywane w innym terminie lub wyłącznie w innych celach ma 

charakter Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.  

3.Przepisy Statutu o Walnym Zebraniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, 

stosuje się zarówno do Zwyczajnego Walnego Zebrania jak i do Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania.   

4. Konsekwencją nieudzielenia absolutorium członkowi Zarządu, członkowi Komisji 

Rewizyjnej lub członkowi Rady, jest obowiązek podjęcia przez to samo Walne 

Zebranie głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania tego członka z pełnionej 

funkcji. W razie nieuzyskania wymaganej większości głosów w głosowaniu nad 

uchwałą, członek kontynuuje pełnienie swojej funkcji. 

 

Art.5. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

a) wybór i odwoływanie członków Zarządu,   

b) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,  



c) ustalanie liczebności, wybór i odwoływanie członków Rady,  

d) wybór i odwoływanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania 

Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej lub Rady,  

e) podejmowanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności członków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej lub Rady wobec Stowarzyszenia,  

f) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego, 

g) nadawanie członkostwa w przypadkach określonych w art.11 ust. 3,  

h) ustalanie zasad pobierania oraz wysokości składek członkowskich, 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowego, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Rady, 

j) uchwalanie LSR i kryteriów wyboru operacji, 

k) uchwalanie oraz zmiana Statutu,  

l) uchwalanie oraz zmiana Regulaminu Walnego Zebrania, Regulaminu Zarządu, 

Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Regulaminu Rady,  

ł) rozwiązanie Stowarzyszenia,  

m) decydowanie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w razie likwidacji. 

n) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

o) decydowanie o przystąpieniu i wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji. 

 

 

Art.6. 

Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone 

wyraźnie w ustawie bądź w statucie dla innych władz Stowarzyszenia.  

 

Art.7. 

1. Dokonując wyboru Zarządu Walne Zebranie ma na uwadze, by w składzie 

Zarządu -  

a) zasiadało co najmniej 40% przedstawicieli z każdej płci, 

b) zasiadało co najmniej 50% przedstawicieli partnerów społecznych (np. 

organizacje pozarządowe) lub gospodarczych (np. przedsiębiorcy, gospodarstwa 

rolne, organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze), lub innych przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego, takich jak w szczególności rolnicy, kobiety wiejskie, 

młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia.  

2. Dokonując wyboru Rady Walne Zebranie ma na uwadze, by w składzie Rady -  

a) zasiadała co najmniej 1 kobieta, i 1 osoba poniżej 35 roku życia,  

b) zasiadał co najmniej jeden przedstawiciel każdego z sektorów: publicznego, 
społecznego i gospodarczego, a także co najmniej jeden mieszkaniec obszaru 
działania LGD, przy czym przedstawiciele sektora publicznego stanowią mniej niż 

30% składu Rady. 
 

 

Art.8. 

1. O ile Statut inaczej nie stanowi, wszelkie decyzje Walnego Zebrania podejmowane 

są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  

2. Sprawy osobowe rozstrzygane są w głosowaniu tajnym.  



3. Kworum wymagane dla podjęcia uchwał Walnego Zebrania wynosi połowę 

członków.  

4. W braku kworum zwołuje się drugi termin Walnego Zebrania. Drugi termin 

Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu 15 minut po pierwszym 

terminie. W takim przypadku kworum wymagane dla podjęcia uchwał Walnego 

Zebrania wynosi jedną czwartą członków, z tym zastrzeżeniem, że uchwała w 

sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 

głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej członków.  .  

 

Art.9. 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

2. Przepis ust.1 stosuje się do uchwalenia lub zmiany Statutu.  

 

Art.10. 

1. Walne Zebranie zwołuje się najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego 

Zebrania.  

2. Zawiadomienie może nastąpić przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w 

urzędach gmin oraz w  serwisach internetowych urzędów gmin. Zawiadomienie 

powinno obejmować porządek obrad Walnego Zebrania.  

 

Art.11. 

1. Członek obowiązany jest do podpisania się na liście obecności sporządzanej przez 

Zarząd. 

2. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu osobiście lub za pośrednictwem 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

 

Art.12. 

Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany. Załącznikiem do protokołu jest lista 

obecności oraz pełnomocnictwa.  

 

Art.13. 

1. Walne Zebranie otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie jego 

nieobecności inny członek Komisji Rewizyjnej, ewentualnie – Prezes Zarządu lub 

inny członek Zarządu. 

2. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego Walnego Zebrania. Dalsze obrady 

prowadzi ten Przewodniczący.  

 

Art.14. 

Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zebrania oraz jego 

zdolność do podejmowania uchwał, w szczególności na podstawie listy obecności.  

 

Art.15. 

1. Walne Zebranie przyjmuje porządek obrad.  



2. Walne Zebranie uchwałą może zmienić porządek obrad, w szczególności 

poszerzyć go o sprawy wniesione w trakcie zebrania.  

 

Art.16. 

Walne Zebranie może zarządzić przerwę w obradach. Przerwy w obradach Walnego 

Zebrania nie mogą trwać dłużej niż 15 dni.  

 

Art.17. 

 Regulamin niniejszy stanowi część wewnętrznej normatywnej dokumentacji 

Stowarzyszenia. 

 Regulamin wchodzi w życie w dniu rejestracji Stowarzyszenia. 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Przewodniczący Zebrania ……………………………………………. 

 ……………………………………………. 

 ……………………………………………. 

 ……………………………………………. 

 Członkowie Zarządu 

 


