Załącznik Nr 1 do Uchwały 4/II/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Szlak Tatarski z dnia 24 lutego 2017 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW ORAZ WYKLUCZANIA
CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI

PROCEDURA PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW ORAZ WYKLUCZANIA
CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI

§ 1.
1. Niniejsza procedura określa szczegółowe zasady przyjmowania nowych członków oraz
wykluczania członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (LGD).
2. Niniejsza procedura jest stosowana do członków zwyczajnych LGD, tj. osób
wskazanych w § 10 ust. 2 Statutu LGD.
§ 2.
1. Kandydat na członka zwyczajnego będący osobą fizyczną musi:
a) spełniać warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach,
b) złożyć deklarację członkowską zgodnie z wzorem określonym przez Zarząd LGD
zawierającą rekomendację członka LGD.
2. Wola przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki do LGD
jest wyrażana w drodze uchwały zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu LGD.
§ 3.
Osoba ubiegająca się o członkostwo może nie uzyskać rekomendacji w przypadku:
a) nie ukończenia 18 roku życia,
b) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
c) posiadania obywatelstwa innego niż polskie,
d) zameldowania poza obszarem LGD,
e) niepełnego/niepoprawnego wypełnienia deklaracji członkowskiej.
§ 4.
W przypadku nie uzyskania rekomendacji przez osobę ubiegającą się o członkostwo,
Zarząd LGD na podstawie zebranych opinii lub rozmowy z kandydatem może, przyjąć
kandydata w poczet członków LGD.
§ 5.
1. Decyzję w sprawie przyjęcia nowego członka podejmuje Zarząd LGD w formie
uchwały na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
2. Zarząd nie będzie rozpatrywał deklaracji członkowskich złożonych po dniu
przekazania członkom Zarządu informacji o zwołaniu posiedzenia. Takie deklaracje
będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu.

§ 6.
O decyzji Zarządu w sprawie rozpatrzenia deklaracji członkowskiej kandydat zostanie
powiadomiony pisemnie (listownie lub elektronicznie) niezwłocznie po podjęciu uchwały
przez Zarząd.
§ 7.
1. Zarząd może dokonać wykluczenia członka zwyczajnego w przypadkach
określonych w § 13 ust. 2 lit. a)-c) Statutu LGD.
2. Wykluczenie dokonywane jest na podstawie uchwały podejmowanej przez Zarząd
3. Wykluczonego członka powiadamia się o decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia
pisemnie (listownie lub mailowo) niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd.

