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PROJEKT  

 

Uchwała nr           /          /2018 

 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak  

z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania Stobrawski 

Zielony Szlak na nową kadencję 

 

Na podstawie § 19 ust. 5 pkt 2 oraz § 20 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o następującej treści: 

 

§ 1 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonało wyboru następujących członków Zarządu 

Stowarzyszenia na nową kadencję, która rozpocznie się 21 września 2018: 

1) ………………………………, PESEL: ………………………..adres do 

doręczeń…………………………………………………………………………………; 

2) ………………………………, PESEL: ………………………..adres do doręczeń 

……………………………………………………………………………………………; 

3) ………………………………, PESEL: ………………………..adres do 

doręczeń…………………………………………………………………………………; 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że członkowie Zarządu Stowarzyszenia 

wskazani w § 1 uzyskają mandat do pełnienia funkcji, na którą zostali powołani, następnego dnia 

po zakończeniu aktualnej kadencji organów Stowarzyszenia, która upływa 20 września 2018 r. 

 

Za Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak  

                                                             Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

 

Uchwała została przyjęta: 

Głosami „za” -  

Głosami „przeciw” -  

Głosami „wstrzymującymi” -  
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UZASADNIENIE: 

 

20 września 2012 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dokonało wyboru Zarządu 

Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Statut stanowi, że kadencja czlonków Zarządu trwa 6 lat. 

Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu obecna kadencja członków Zarządu upływa zatem 20 września 

2018 r. 

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Stowarzyszenia, a także mając na uwadze 

dotychczasową praktykę odbywania Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia co do zasady 

tylko raz do roku, Walne Zebranie Członków postanowiło na Walnym Zebraniu Członków 

zaplanowanym na 25 czerwca 2018 r. dokonać wyboru Zarządu na nową kadencję.  

Należy mieć bowiem na uwadze, że – zgodnie z aktualnym orzecznictwem (por. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku, sygn. akt I ACa 304/14) – po zakończeniu kadencji członkowie 

Zarządu nie są już umocowani do pełnienia swoich zadań, w tym do działania w imieniu 

Stowarzyszenia i do jego reprezentacji. Dlatego dokonanie wyboru członków Stowarzyszenia po 

zakończeniu kadencji (czyli po 20 września 2018 r.) mogłoby napotkać poważne problemy. 

Należy przypomnieć, że zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§ 17 ust. 1) Walne Zebranie 

Członków, które jest uprawnione do dokonania wyboru członków Zarządu, powinno zostać 

zwołane właśnie przez Zarząd Stowarzyszenia, który dodatkowo – w razie braku odpowiedniego 

kworum w pierwszym terminie, stosownie do § 19 ust. 3 Statutu – ma także prawo wyznaczyć 

nowy termin Walnego Zebrania Członków, na którym nie obowiązują określone w § 18 ust. 1 

Statutu wymagania dotyczące kworum.  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia miało na uwadze, że w poprzednich latach liczba 

uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, obecnych na pierwszym terminie 

Walnego Zebrania Członków, albo nie przekraczała minimalnej liczby potrzebnej do uzyskania 

kworum, o którym mowa w § 18 ust. 1 Statutu, albo jedynie nieznacznie ją przekraczała,. Dlatego 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia chciało uniknąć sytuacji, w której – po zwołaniu 

Walnego Zebrania Członków przez Zarząd pod koniec aktualnej kadencji tego organu i 

wyznaczeniu terminu tego Walnego już po zakończeniu tej kadencji – nie doszłoby do 

skutecznego wyboru członków Zarządu, np. ze względu na brak kworum. W takiej sytuacji nie 

byłoby możliwe wyznaczenie nowego terminu Walnego Zebrania Członków, ponieważ 

zakończyłaby się kadencja Zarządu i dotychczasowi członkowie nie mieliby mandatu do 

zwołania kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

Z tego powodu Walne Zebranie Członków w dniu dzisiejszym dokonało wyboru członków 

Zarządu na nową kadencję, przy czym – aby pozostać w zgodzie z postanowieniami Statutu 

Stowarzyszenia, zgodnie z którymi kadencja tego organu trwa 6 lat – postanowiło, że wybrani 

członkowie Zarządu obejmą swoją funkcję dopiero po zakończeniu aktualnej kadencji Zarządu. 

Takie rozwiązanie z jednej stronie pozostaje w zgodzie z postanowieniami Statutu 

Stowarzyszenia (poszanowanie długości kadencji obecnego Zarządu, która, w przypadku 

powołania nowych członków Zarządu z dniem dzisiejszym, musiałaby ulec skróceniu, czego 

Statut nie przewiduje), a z drugiej strony nie stanowi obejścia przepisów prawa ani nie narusza 

zasad współżycia społecznego, bo wybór organu na nową kadencję odbywa się w ostatnich 

miesiącach upływającej kadencji. 

Mając powyższe na uwadze, na obecnym Walnym Zebraniu Członków zgłoszono kandydatów 

do Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję. Zachowując określone w Statucie Stowarzyszenia 

kworum i wymaganą większość, Walne Zebranie Członków wybrało zaproponowanych 

kandydatów do tego organu. 


