
ZASADY 

podejmowania decyzji na Walnym Zebraniu Członków  

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia" 

8.04.2019 

 
Zasady niniejsze określają sposób podejmowania decyzji w sprawie: 

I. Wyboru Prezesa Zarządu,  

II. Wyboru pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej 

 
I. Organizacja wyborów 

1. W celu przeprowadzenia WZC i wyborów organów powołuje się Przewodniczącego 

Zebrania, Protokolanta i 3 osobową Komisję Skrutacyjną, która czuwa nad 

prawidłowością wyborów, liczy głosy i sporządza Protokoły z przeprowadzonych 

głosowań. 

2. Do Komisji Skrutacyjnej mogą zostać wybrane osoby nie kandydujące na żadne w 

wybieranych stanowisk. 

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej następuje 

zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

4. Komisja Skrutacyjna w protokołach umieszcza: 

a) liczbę uprawnionych do głosowania,  

b) liczbę wydanych kart do głosowania,  

c) liczbę oddanych kart do głosowania (wyjętych z urny), 

d) liczbę głosów ważnych, 

e) liczbę głosów nieważnych,  

f) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

g) wyniki wyborów. 

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej 

 
II. Wybór Prezesa Zarządu 

Zgłaszanie kandydatur 

1. Prawo zgłaszania kandydatów ma każdy z obecnych na posiedzeniu członków WZC. 

2. Zgłoszony kandydat zobowiązany jest wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku 

nieobecności kandydata zgłaszający ma obowiązek przedstawienia pisemnej zgody na 

kandydowanie. 

 

Głosowanie 

1. Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania  

2. Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska 

wszystkich zgłoszonych kandydatów. 

3. Głosowanie w przypadku zgłoszenia jednego kandydata:  

 Głosowanie za wyborem kandydata odbywa się przez postawienie znaku X w 

kratce oznaczonej słowem ,,TAK” z prawej strony obok nazwiska kandydata. 

 Głosowanie przeciwko wyborowi kandydata odbywa się przez postawienie znaku 

X w kratce oznaczonej słowem ,,NIE” z prawej strony obok nazwiska kandydata. 

 Za nieważne uznaje się głosy: 

     a)  oddane na kartach do głosowania innych niż ustalone, 

     b)  oddane na kartach do głosowania, na których nie postawiono znaku X w żadnej   

          z kratek lub  znak X postawiono w obu kratkach  

  

4. Głosowanie w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej kandydatów: 



 odbywa się przez postawienie znaku X w kratce z prawej strony obok nazwiska 

tylko jednego z kandydatów. 

 Za nieważne uznaje się głosy: 

a) oddane  na kartach do głosowania innych niż ustalone 

b) znak X postawiono przy nazwiskach 2 lub większej liczby kandydatów  

 

5. Za wybranego uznaje się kandydata, który 

 (W przypadku zgłoszenia 1 kandydata)- uzyskał więcej  głosów  ważnych na „tak” 

aniżeli na „nie”. Jeśli liczba głosów jest równa lub mniejsza powtarza się Procedurę 

wyboru 

 (W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 kandydata) – uzyskał największą liczbę 

głosów ważnych. Jeśli 2 lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów 

ważnych, to powtarza się głosowanie dla tych kandydatów. 

 
III. Wybór pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Rady 

Programowej stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia". 

 

Zgłaszanie kandydatur 

1. Pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD wybiera się spośród 

uczestników Zebrania Założycielskiego,  

2. Prawo zgłaszania kandydatów ma każdy z obecnych na posiedzeniu uczestników 

Zebrania Założycielskiego. 

3. Zgłoszony kandydat zobowiązany jest wyrazić zgodę na kandydowanie. W przypadku 

nieobecności kandydata zgłaszający ma obowiązek przedstawienia pisemnej zgody na 

kandydowanie. 

 

Głosowanie 

1. Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania  

2. Na kartach do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska 

wszystkich zgłoszonych kandydatów. 

3. Głosowanie: 

 odbywa się przez postawienie znaku X w kratce z prawej strony obok nazwiska 

takiej liczby kandydatów jaka jest  przewidziana na daną funkcję. 

 Za nieważne uznaje się głosy: 

a) oddane  na kartach do głosowania innych niż ustalone 

b) znak X postawiono przy nazwiskach większej liczby kandydatów od 

liczby kandydatów przewidzianych na określoną funkcję. 

 

4. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów 

ważnych. Jeśli 2 lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę głosów ważnych, to 

powtarza się głosowanie dla tych kandydatów. 

5. W przypadku wyborów uzupełniających polegających na wyborze 1 członka organu 

stosuje się Procedurę przewidzianą dla wyboru Prezesa, Wiceprezesa i 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 


