
........................., dnia ..............................  
(miejscowość)  

WZÓR 

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie  

Lokalna grupa działania 

.................................................................................................. 

W zebraniu, które odbyło się dnia ..................................... roku w ............................................. 
zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu wzięło udział ............. osób.  
Obrady otworzył(a).................................................................... przedstawiając obecnym osobom 
cele niniejszego zebrania i porządek obrad.  
Porządek zebrania przedstawia się następująco:  

 1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania założycielskiego.  
 2. Zapoznanie się i dyskusja nad projektem statutu Stowarzyszenia.  
 3. Podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia i jego siedzibie.  
 4. Podjęcie uchwały o uchwaleniu statutu stowarzyszenia.  
 5. Podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu 

pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją 
stowarzyszenia.  

 6. Wolne wnioski.  
 

Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono do 
obrad nad punktem pierwszym porządku obrad.  

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:  

 1. .........................................,  

 2. .........................................,  

 kandydatur może być więcej niż dwie. 
 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci na przewodniczącego 
zebrania uzyskali następującą ilość głosów:  

 1. .................................................................................... ..................... głosów,  
 2. .................................................................................... ..................... głosów.  

 
W głosowaniu jawnym, przewodniczącym(ą) zebrania wybrano zatem: 
Pan(ią)......................................................................................................................,  
Na protokolanta zebrania zgłoszono następujące kandydatury:  

 1. .........................................,  



 2. .........................................,  

 kandydatur może być więcej niż dwie. 

  
 
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci na protokolanta uzyskali 
następującą ilość głosów:  

 1. .................................................................................... ..................... głosów,  
 2. .................................................................................... ..................... głosów.  

 
W głosowaniu jawnym protokolantem wybrano zatem:  
Pan(ią)......................................................................................................................,  
W tym miejscu Pan(i) ............................................................................................... objął/objęła 
przewodniczenie obradom.  

Przewodniczący(a) zapoznał(a) obecnych z projektem statutu.  
W toku dyskusji nad projektem statutu zgłoszono następujące propozycje jego zmian :  

 - ..............................................................................................................................  
 - ..............................................................................................................................  
 - ..............................................................................................................................  

 
Propozycja Nr 1 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta/odrzucona. Za jej 
przyjęciem głosowało ................. osób . Przeciw jej przyjęciu głosowało ............. osób. Od 
głosu wstrzymało się .............. osób.  
Propozycja Nr 2 .....................................................................................................................  
Propozycja Nr ........................................................................................................................  

Przewodniczący przystąpił do następnych punktów porządku obrad, poddając pod głosowanie 
następujące uchwały:  

 1. uchwałą o założeniu Stowarzyszenia (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu);  

 2. uchwałą w sprawie uchwalenia statutu Stowarzyszenia (załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu);  

 
Następnie przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad - podjęcia uchwały o wyborze 
Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności 
związanych z rejestracją Stowarzyszenia (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).  

Na kandydatów do Komitetu Założycielskiego zgłoszono w kolejności alfabetycznej następujące 
kandydatury:  

 1. .....................................................................................................,  
 2. .....................................................................................................,  
 3. .....................................................................................................,  
 4. .....................................................................................................,  
 5. .....................................................................................................,  



 6. .....................................................................................................,  
 
Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość 
głosów:  

 1. .................................................................................... ..................... głosów  
 2. .................................................................................... ..................... głosów  
 3. .................................................................................... ..................... głosów  
 4. .................................................................................... ..................... głosów  
 5. .................................................................................... ..................... głosów  
 6. .................................................................................... ..................... głosów  

 
W wyniku przeprowadzonego głosowania, według kolejności uzyskanych głosów do 

Komitetu Założycielskiego wybrani zostali:  
 1. ...............................................................,  
 2. ...............................................................,  
 3. ...............................................................,  

 
Następnie przystąpiono do obrad nad ostatnim punktu porządku obrad - wolnymi wnioskami.  
W toku dyskusji padły następujące wnioski:  

 - ..............................................................................................................,  
 - ..............................................................................................................,  
 - ..............................................................................................................,  

 
Propozycja Nr 1 w wyniku głosowania jawnego została przyjęta/odrzucona. Za jej 
przyjęciem głosowało ................. osób . Przeciw jej przyjęciu głosowało ............. osób. Od 
głosu wstrzymało się .............. osób.  
Propozycja Nr 2 .....................................................................................................................  
Propozycja Nr ........................................................................................................................  

Na tym obrady zakończono.  
....................... ............................................  

Protokolant Przewodniczący Zebrania  

Załączniki:  
 1. Uchwała zebrania założycielskiego o założeniu stowarzyszenia,  
 2. Uchwała zebrania założycielskiego o uchwaleniu statutu stowarzyszenia wraz ze statutem,  
 3. Uchwała zebrania założycielskiego o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu 

pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia,  
 4. Lista Założycieli Stowarzyszenia.  

 
 


