
„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
 

 MIĘDZY ODRĄ  A  BOBREM” 
   

 

 66-003  Zabór,  ul.  Lipowa  1  

 
 /projekt/ 

                           

                                                 Uchwała  nr  67 / 17                              

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania  Między Odrą a Bobrem 

z dnia  …………………….. 2017 

 

 

w  sprawie  zatwierdzenia zmian w  Regulaminie  Rady   

Na podstawie § 16 pkt 7 ust. 1  Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Miedzy Odrą 

a Bobrem uchwalonego Uchwałą nr 2/07 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 

16.11.2007r  /  wraz  z  późn. zmianami / oraz  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r  

Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U z 2001r, Nr 79, poz. 855  z  późn.  zmianami )       

                                                 uchwala się,  co  następuje: 

 

 1   Po zapoznaniu się  z  rekomendacją  Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków   

      Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem  zatwierdza  zmiany w  Regulaminie  Rady   

      Stowarzyszenia: 

a)    w § 8 ust. 10 

       – wykreśla się „ Rada podejmuje uchwały zwykłą większością  głosów przy obecności co      

       najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania(50%)”  

       – wpisuje się „ Posiedzenie Rady jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej  

        połowa członków Rady”  

b)    dopisuje się  § 8 ust. 11  następujący zapis:  

       „ uznanie operacji za zgodna bądź niezgodną z LSR oraz spełnienie kryteriów wyboru    

       następuje zwykła większością głosów członków Rady nie wyłączonych w stosunku do danej    

        operacji, z zastrzeżeniem, iż decyzje w sprawie oceny i wyboru operacji podejmowane są  

        w drodze głosowania, w którym, ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa      

        interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ  

        decyzyjny  

c)     Zmianie ulega też numeracja  § 8, pkt 11 będzie teraz pkt 12  pkt 12 – 13, pkt 13-14,  
        pkt 14-15,  pkt 15-16 
 2.    Tekst jednolity Regulaminu Rady stanowi załącznik do niniejszej  uchwały  

 3.    Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Stowarzyszenia. 

 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                                               Przewodniczący Zebrania 

 
 
 



 
 

UZASADNIENIE UCHWAŁY 
 
 
W § 8 ust. 10 Regulaminu Rady było: 
 
- wykreślić „ Rada podejmuje uchwały zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania(50%)”  
 
Taki zapis nie precyzował kiedy decyzje Rady są prawomocne w przypadku wykluczania się kolejnych 
osób , dlatego proponuje się zmianę w § 8 ust. 10 . 
 
 wpisanie: „ posiedzenie Rady jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 
członków Rady  
 
 Oraz § 8 ust. 11 wpisać: 
       „ uznanie operacji za zgodna bądź niezgodną z LSR oraz spełnienie kryteriów wyboru    

       następuje zwykła większością głosów członków Rady nie wyłączonych w stosunku do danej    

        operacji, z zastrzeżeniem, iż decyzje w sprawie oceny i wyboru operacji podejmowane są  

        w drodze głosowania, w którym, ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa      

        interesu, nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez organ  

        decyzyjny  

 
Zmieni się tez numeracja pkt 11 będzie teraz pkt 12 12 – 13, 13-14, 14-15, 15-16 
 
W ten sposób regulujemy prawomocność posiedzenia Rady i osobno regulujemy głosowania 
uwzględniające wyłączenia się  członków Rady tzn. rada może podejmować decyzję bez względu na 
wyłączenia tak długo jak długo  zostaną zachowane parytety  

  


