
Regulamin Komisji Statutowej 
,,Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin  

Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów - Lider A4” 

(Stowarzyszenie Lider A4). 

 
 

§ 1 
Komisja Statutowa, zwana dalej Komisją, powołana została dnia 16.12.2015 roku  
w Domaniowie podczas obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider A4. 
 

§ 2 
1. Komisja składa się z 5 osób powołanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

spośród członków Stowarzyszenia. 
2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje się w celu jej ukonstytuowania. 
3. Komisja wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący i sekretarz. 
4. W posiedzeniach Komisji uczestniczyć mogą z głosem doradczym członkowie Rady 

Stowarzyszenia, Zarządu, członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz pracownicy Biura. 
5. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać członka Komisji i powołać  

w jego miejsce inną osobę. 
 

§ 3 
1. Celem działalności Komisji jest przygotowanie propozycji zmian Statutu na podstawie: 

a) wniosków zgłoszonych przez członków Komisji, 
b) wniosków zgłoszonych przez członków Zarządu, 
c) wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, 
d) wniosków zgłoszonych przez pracowników Biura, 
e) zmian wynikających z mocy prawa. 

2. Wnioski powinny być sformułowane na piśmie i wpłynąć do Komisji w ustalonym czasie  
z tym, że zapis ten nie dotyczy członków Komisji, którzy wnioski mogą składać również ad 
hoc podczas posiedzenia. 

 
§ 4 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach lub w zespołach roboczych, w przypadku powołania 
ich przez Komisję. 

2. W razie potrzeby Komisja może zasięgać opinii Zarządu, Rady oraz pracowników Biura. 
 

§ 5 
1. Prezydium kieruje i organizuje pracę Komisji. 
2. Prezydium ustala porządek obrad Komisji.  
3. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby.  
4. Obradami posiedzenia kieruje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności 

wiceprzewodniczący Komisji. 
5. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Komisji lub z jego upoważnienia wiceprzewodniczący 

Komisji.  



6. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji i porządku obrad powinno być dostarczone 
członkom Komisji najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia pocztą 
tradycyjną lub elektroniczną. 

7. Prezydium obowiązane jest przygotować komplet materiałów objętych porządkiem obrad 
Komisji. 

 
§ 6 

1. Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym uchwały, opinie lub wnioski, które uchwalane 
są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji,  
w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

2. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez pracownika Biura Stowarzyszenia Lider A4. 
Protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz. Protokół 
przyjmowany jest przez Komisję na kolejnym posiedzeniu. 

 
§7 

1. Projekt zmiany Statutu Komisja przedkłada Zarządowi do konsultacji. 
2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Komisja opracowuje ostateczny projekt zmiany 

Statutu. 
3. Ostateczny projekt zmiany Statutu Komisja przedkłada Walnemu Zebraniu Członków  

pod głosowanie. 
4. Po uchwaleniu zmian w Statucie Zarząd Stowarzyszenia w terminie 14 dni opracowuje 

tekst jednolity Statutu i przedkłada stosownym organom. 
 

§ 8 
Obsługę Komisji zapewnia Biuro Stowarzyszenia. 
 

§ 9 
Niniejszy Regulamin przyjęty został przez Komisję Statutową w dniu 01.03.2016. 
 
 
 
 


