
Załącznik nr 2 
do uchwały nr 2/III/2015 z dnia 21.12.2015 r. 

 
REGULAMIN PRACY ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  
„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” 

 
 

§1 

1. Zarząd składa się z 9 do 19 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zebranie.  

2. Zarząd konstytuuje się natychmiast po wyborze, wybierając ze swego grona Prezesa, 

Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

3. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu LGD  

§ 2 

1. Zarząd powoływany jest do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  

z uchwałami Walnego Zebrania, Statutu oraz niniejszego regulaminu. 

2. Dla sprawnej realizacji bieżących zadań, Zarząd tworzy tematyczne komisje, złożone z 

5 członków Zarządu. 

3. Tworzy się komisje: 

1) Do spraw aktywizacji społeczności lokalnej  

2) Do spraw ewaluacji i monitoringu 

3) Do spraw finansowych 

4. Za swoją pracę Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

5. Siedzibą Zarządu jest miasto Turek. 

                                                                  §3 

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia; 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

3) zwoływanie Walnego Zebrania; 

4) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym 

sprawozdań finansowych; 



7) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; 

8) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie 

innych pracowników tego Biura; 

9) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania dla pracowników 

zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia i innych jednostkach organizacyjnych; 

10) prowadzenie innych spraw oraz podejmowanie uchwał w sprawach wyraźnie 

niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, 

11) uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym zatwierdzanie kryteriów wyboru 

operacji oraz jej aktualizacji; 

§ 4 

1. Zarząd Stowarzyszenia pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, nie  

rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a przypadku niemożności zwołania 

posiedzenia przez Prezesa – Wiceprezes.   

3. W zebraniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem 

doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu.  

4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera: porządek obrad, liczbę 

oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej 

kwestii. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności zawierającą imiona i nazwiska 

oraz funkcje obecnych członów Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, Protokół 

podpisują Prezes Zarządu bądź Wiceprezes i protokolant. 

 

§ 5 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,  

przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości 

głosów decyduje głos Prezesa, bądź w razie jego nieobecności – Wiceprezesa 

prowadzącego obrady. 

2. Głosowania Zarządu są jawne.  

3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań w sprawach 

majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.  

5. Zarząd prowadzi rejestr swoich uchwał. 



 

§ 6 

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, którego regulamin zatwierdza 

Zarząd. 

2. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami 

organizacyjnymi i przygotowawczymi.  

§ 7 

1. Nie więcej niż 3 członków Zarządu może pobierać wynagrodzenie w ramach zadań 

bieżących Stowarzyszenia (administracyjnych). 

2. Członkom Zarządu zwracane są koszty podróży służbowych zgodnie  

z obowiązującymi zryczałtowanymi stawkami za 1 km przebiegu pojazdu.  

                                                                  

§ 8 

Na Walnym Zebraniu Zarząd składa na piśmie sprawozdanie z działalności, w tym 

sprawozdanie finansowe. 

 

§ 9 

W kwestiach nie uregulowanych, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turkowskiej Unii Rozwoju  

– T.U.R” oraz uchwały podjęte na jego podstawie. 

 


