
 

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU  

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” 

 

§ 1 

1. Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, 

zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady oraz tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna 

Grupa Działania – Grupa Łużycka”, zwanego dalej „Zarządem”.  

2. Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” jest organem 

wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego 

Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.  

3. Siedzibą Zarządu jest miejscowość Lubsko,  powiat żarski.  

 

§ 2  

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 

przed Walnym Zebraniem Członków. 

  

§ 3  

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.  

2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 członków. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Członkowie zarządu wybierają z pośród siebie Prezesa, dwóch 

Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza. 

4. Każdy członek Zarządu może być zatrudniony w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę lub 

umów cywilno-prawnych. 

5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie 

Członków. 

6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji poniżej 5 osób 

Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.  

7. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne . 

8. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Rady. 

 

§ 4 

1. Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć biuro. 

2. Obsługę kancelaryjno-organizacyjną Zarządu sprawuje biuro Stowarzyszenia 

 



§ 5 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub upoważniony 

przez Prezesa Wiceprezes.  

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes jednoosobowo przy 

kontrasygnacie Skarbnika lub upoważniony Wiceprezes przy kontrasygnacie Skarbnika. 

 

§ 6 

Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia. 

 

§ 7 

Kompetencje Zarządu zostały opisane w § 31 ust.5 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 

– Grupa Łużycka”. 

 

§ 8 

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach. 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.  

4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym, 

goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia oraz pracownicy biura. 

5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera m.in.: porządek obrad, imiona i 

nazwiska obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, opis przebiegu 

posiedzenia. Protokół podpisują Prezes oraz protokolant.  

6. Każdy członek Zarządu może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu posiedzenia Zarządu, 

jeżeli protokół nie odzwierciedla przebiegu posiedzenia lub podjętych na nim decyzji. 

 

§ 9 

1. Prezes Zarządu otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie. 

2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go wyznaczony przez niego członek Zarządu. 

3. Posiedzenie Zarządu rozpoczyna się od przyjęcia przez Zarząd porządku obrad. 

4. Każdy członek Zarządu może w trakcie posiedzenia Zarządu zgłosić wniosek o uzupełnienie 

porządku obrad o sprawę w nim nie przewidzianą. Zmiana porządku obrad wymaga zgody 

pozostałych członków Zarządu. 

 

§ 10 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał i zapisów do protokołu posiedzeń Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).  



3. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.  

4. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd  może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  

5. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia 

telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z 

dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu. Przyjęte w tym trybie 

uchwały muszą być przedstawione do akceptacji Zarządowi na najbliższym  jego posiedzeniu. 

6. Uchwały podpisuje Prezes. 

7. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał.  

 

§ 11 

1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, 

członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać 

zaznaczenia tego w protokole . 

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest 

obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu 

Zarządu, którego sprawa dotyczy.  

 

§ 12 

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się 

postanowieniami statutu oraz innymi przepisami prawa.  

 

§ 13 

1. Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” wchodzi 

w życie z dniem 09 grudnia 2015r. 

2. Z dniem 09 grudnia 2015 r. traci moc Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Grupa Łużycka”, wprowadzony w życie uchwałą nr VI/37/2010 Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z dnia 25 maja 2010 r. w 

sprawie: wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

 

 

 


