
UCHWAŁA NR ZRMŁP /2017 / 04 / 07 / 5 

ZARZĄDU REGIONU MAŁOPOLSKIEGO 

STOWARZYSZENIA „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” 

Z DNIA 07.04.2017 

W SPRAWIE ZWOŁANIA PIERWSZEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA 

CZŁONKÓW PODHALAŃSKIEJ GRUPY LOKALNEJ 

 

Zarząd Regionu Małopolskiego stowarzyszenia „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI”, 

działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia z dnia 08.05.2016 r. z późn. zm., 

u c h w a l a  co następuje: 

 

§ 1 

 

Zarząd Regionu Małopolskiego, w związku z podjęciem uchwały nr ZRMŁP /2017 / 02 / 24 / 

1 z dnia 24.02.2017 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Grupy Lokalnej, celem 

ukonstytuowania pierwszych władz lokalnych tej grupy zwołuje pierwsze Zwyczajne Walne  

Zebranie Członków Podhalańskiej Grupy Lokalnej na termin: 07.05.2017 r., godz. 15:00, 

Grand Hotel “STAMARY” w Zakopanem przy ul. Kościuszki 19. 

 

§ 2 

 

Zarząd Regionu Małopolskiego proponuje Członkom Podhalańskiej Grupy Lokalnej 

porządek obrad oraz regulamin obrad ich pierwszego Zebrania o treści jakie znajdują się 

odpowiednio w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się członkowi Zarządu, Fryderykowi Zollowi. 

 

 

Podpisy: 

 

Danuta Czechmanowska /-/ 

Fryderyk Zoll /-/ 

Michał Grzemowski /-/ 

Andrzej Kowalczyk /-/ 

Tadeusz Kuś /-/ 

Piotr Środa /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr ZRMŁP /2017 / 04 / 07 / 5 



 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

TARNOWSKIEJ GRUPY LOKALNEJ w dniu 07.05.2017 

 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Zebrania Członków Podhalańskiej Grupy Lokalnej przez przedstawiciela 

Zarządu Regionu Małopolskiego Stowarzyszenia KOMITET OBRONY DEMOKRACJI. 

 

2. Ustalenie kworum (50% członków GL) umożliwiającego otwarcie ZCzGL w pierwszym terminie lub 

stwierdzenie konieczności otwarcia go w drugim terminie (po upływie 1 godz). 

 

3. Otwarcie ZCzGL, powitanie zgromadzonych. 

 

4. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne – nie są to wybory do władz Stowarzyszenia). 

 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

 

6. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Grupy Lokalnej. 

 

7. Wybór prezydium ZCzZGL tj. przewodniczącego obrad i jego zastępcy oraz protokolanta 

(głosowanie jawne – nie są to wybory do władz Stowarzyszenia). 

 

8. Wybór komisji uchwał (głosowanie jawne – nie są to wybory do władz Stowarzyszenia). 

 

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie liczby członków Zarządu Grupy Lokalnej (od 3 do 5, głosowanie 

jawne). 

 

10. Prezentacja kandydatów do Zarządu Grupy Lokalnej. 

 

11. Wybór członków Zarządu Grupy Lokalnej (głosowanie tajne). 

 

12. Rozpatrzenie uchwał zgłoszonych w toku zebrania do komisji uchwał. 

 

13. Wolne wnioski. 

 

14. Zamknięcie Zebrania Członków Grupy Lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr ZRMŁP /2017 / 04 / 07 / 5 

 

PROJEKT REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  



PODHALAŃSKIEJ GRUPY LOKALNEJ 

MAŁOPOLSKIEGO REGIONU STOWARZYSZENIA „KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” 

w dniu 07.05.2017 r. 

 

§ 1 

Pierwsze zebranie członków Grupy Lokalnej, nie posiadającej własnego zarządu, zwołuje i otwiera 

Zarząd Regionu Stowarzyszenia. 

 

§ 2 

1.    W zebraniu członków Grupy Lokalnej biorą udział członkowie Stowarzyszenia mieszkający na 

obszarze jej działania. 

2.    Na potwierdzenie uprawnienia do uczestnictwa w zebraniu członków Grupy Lokalnej wystawia 

się pisemny mandat z odnotowaniem imienia, nazwiska i numeru członkowskiego. Mandat jest 

wystawiany na podstawie listy członków zwyczajnych aktualnej na dzień wyborów. 

3.    Mandaty są wydawane członkom za pokwitowaniem przez podpis na liście obecności w chwili 

odebrania mandatu. 

4.    Mandat członka nie może być przekazany innej osobie. 

 

§ 3 

1. Członkowie biorący udział w zebraniu Grupy Lokalnej wybierają z grona członków 

Stowarzyszenia prezydium zebrania składające się z przewodniczącego zebrania, jego zastępcy 

oraz protokolanta. 

2. Prezydium zebrania członków Grupy Lokalnej kieruje obradami, dba o przejrzystość i uczciwość 

głosowania oraz utrwalenie przebiegu zebrania w pisemnym protokole. Przewodniczący 

zebrania, a zastępca pod jego nieobecność, decyduje o zasadności czynności nie objętych 

porządkiem obrad oraz ich kolejności, udziela głos i ma prawo go odebrać. 

3. Poza prezydium zebrania członkowie biorący udział w zebraniu Grupy Lokalnej wybierają ze 

swego grona także co najmniej dwuosobowe komisję skrutacyjną i komisję uchwał. 

4.  Rolą komisji skrutacyjnej jest wyjaśnienie uczestnikom zebrania Grupy Lokalnej zasad 

głosowania jawnego i tajnego, ustalenie wyników głosowań oraz utrwalenie przebiegu swej pracy 

w pisemnym protokole. Członek komisji skrutacyjnej wyłącza się od czynności w przypadku, w 

którym głosowanie dotyczy jego samego lub osoby mu bliskiej. 

5. Rolą komisji uchwał jest zgodne z prawem powszechnym i Statutem Stowarzyszenia 

sformułowania uchwał zebrania Grupy Lokalnej oraz opiniowanie zgłaszanych projektów uchwał 

pod względem ich zgodności z prawem powszechnym i Statutem Stowarzyszenia. Komisja 

uchwał utrwala przebieg swej pracy w pisemnym protokole. 

6. Protokoły komisji skrutacyjnej i komisji uchwał stanowią załączniki do protokołu z zebrania 

członków Grupy Lokalnej. 

 

§ 4 

1.    W głosowaniu jawnym oddanie głosu odbywa się poprzez podniesienie ręki z mandatem. 

2. W głosowaniu tajnym głosy oddawane są do zamkniętej urny na kartach do głosowania 

ostemplowanych pieczęcią Stowarzyszenia. Karty do głosowania są wręczane przez członków 



komisji skrutacyjnej za potwierdzeniem tego faktu znacznikiem naniesionym na mandat członka, 

któremu kartę wydano. 

 

 

§ 5 

1.   Głosowanie nad wyborem członków zarządu Grupy Lokalnej odbywa się przed głosowaniem 

nad wyborem delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów. 

2.    O wyborze członków zarządu Grupy Lokalnej, a także o wyborze delegatów, rozstrzyga 

kolejność kandydatów pod względem otrzymanych przez nich głosów. 

3.   W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na ostatnie pozostające 

do obsadzenia miejsce w składzie zarządu Grupy Lokalnej, lub na ostatni pozostający do 

obsadzenia mandat delegata, przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe głosowanie na tych 

kandydatów. 

 

§ 6 

Regulamin obrad lokalnego zebrania członków Grupy Lokalnej jest przyjmowany przez członków 

Grupy Lokalnej uczestniczących w zebraniu i od tego momentu zaczyna ich obowiązywać. 

 

 

 

 

 

 

 


