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PROJEKT 

UCHWAŁA Nr        /        /            

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

z dnia 25.06.2021 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

 

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

Zielony Szlak, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

uchwala, co następuje: 

 

§1  

Postanawia się o zmianie Statutu Stowarzyszenia w ten sposób, że w § 19 dodaje się kolejny 

ustęp o numerze 9 w brzmieniu: 

„Zwołując Walne Zebranie Członków Zarząd może postanowić, że odbędzie się ono  w sposób 

umożliwiający równoczesne i wzajemne komunikowanie się wszystkich uczestników Walnego 

Zebrania Członków przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  

w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub videokonferencji albo systemów 

teleinformatycznych – zawiadomienie o takim Walnym Zebraniu Członków powinno zawierać 

również instrukcję dotyczącą przebiegu tego Walnego Zebrania Członków oraz informacje 

odnośnie danych teleinformatycznych, w tym danych do logowania, niezbędnych do udziału  

w Walnym Zebraniu Członków.  

a) Przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest 

miejsce pobytu przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Dopuszcza się 

podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą podpisów elektronicznych lub w trybie 

obiegowym.  

b) Odbiór głosu od członków lub innych uczestników Walnego Zebrania Członków 

odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość jest przeprowadzany w sposób wskazany przez przewodniczącego 

Walnego Zebrania Członków, przy czym nie ma przeszkód w ustaleniu różnych 

środków komunikacji w celu odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie 

wątpliwości uznaje się, że przy komunikowaniu się przy pomocy telekonferencji lub 

videokonferencji bądź telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia 

umożliwiającego bezpośrednie porozumiewanie się na odległość członkowie 

Stowarzyszenia lub inni uczestnicy Walnego Zebrania Członków oddają swoje głosy 

ustnie przewodniczącemu.  

c) Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący Walnego Zebrania 
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Członków odbywanego przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji bądź 

telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia umożliwiającego bezpośrednie 

porozumiewanie się na odległość informuje o wynikach głosowania.  

d) Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w tym ustępie, może dotyczyć 

spraw, które wymagają tajnego głosowania, jeżeli zastosowane środki 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają zachowanie 

poufności.  

e) Projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie określonym w tym ustępie, 

doręczane są wszystkim członkom Stowarzyszenia na uprzednio wskazany w formie 

pisemnej przez danego członka adres poczty elektronicznej (e-mail), jeżeli 

poszczególni członkowie Stowarzyszenia uprzednio wyrazili pisemną zgodę na 

elektroniczną formę zawiadomienia podając w tym celu adres poczty elektronicznej, 

na który takie zawiadomienia powinny zostać wysłane.  

f) W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał 

wraz z uzasadnieniem dostarczane są wszystkim członkom Stowarzyszenia. 

g) Obecność członków Stowarzyszenia i innych osób przy podejmowaniu uchwały 

Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na 

podstawie liczby członków biorących udział w głosowaniu.”. 

 

§2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Stobrawski Zielony Szlak, upoważniając Zarząd tego Stowarzyszenia do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Stowarzyszenia uwzględniającego zmianę Statutu wprowadzoną na 

podstawie niniejszej uchwały.   

 
 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 
 

 

Sekretarz Walnego Zebrania Członków 

 

 

 

 

Uchwała została przyjęta: 

Głosami „za” –   

Głosami „przeciw” –  

Głosami „wstrzymującymi” –  


