
Załącznik Nr 2 do protokołu Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 
z dnia 07.12.2010 r. 

Uchwała Nr 48/2010 

 

Walnego Zebrania  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 

z dnia 7 grudnia 2010 roku. 

 

 
w sprawie zmiany regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „EUROGALICJA” 
 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt.10 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„EUROGALICJA” zatwierdzonego uchwałą nr 2/2007 Zebrania Założycielskiego z dnia  

22 listopada 2007 r. z późn. zm.  

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

W § 1 ust. 1 Uchwały nr 10/2008 z dnia 27.03.2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Paragraf 4 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Eurogalicja” otrzymuje brzmienie: 

        „1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu 

Członków osobiście lub przez pełnomocnika. Każdy z członków posiada prawo do jednego 

głosu.  

         2. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i dołączone do listy obecności przed rozpoczęciem obrad. 

        3. Pełnomocnikiem może być tylko inny członek stowarzyszenia. Pełnomocnik może 

reprezentować nie więcej niż dwóch członków stowarzyszenia.  

        4.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone 
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        5. Członek Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków 

podpisując listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu. 

       6. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem 

porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.” 

 

2. Paragraf 6 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Eurogalicja” otrzymuje brzmienie: 

          „3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większości głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Obrad. 

Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjmowany jest wniosek lub 

kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów 

wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” lub 

„przeciw” 

                                                      

                                                       §2 

 

Ustala się jednolity tekst Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „EUROGALICJA” z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

                                                      §3 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia 

 

 

 

 

  

 

 

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

Sekretarz                Przewodniczący Walnego Zebrania 

 

 


