REGULAMIN ZARZĄDU
Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie-Szemborowicach
PREAMBUŁA
Mając na uwadze, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w MałachowieSzemborowicach szczegółowe zasady działania i tryb pracy Zarządu określa się w odrębnym dokumencie,
Zarząd postanowił uchwalić niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”).
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa organizację i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w MałachowieSzemborowicach.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie-Szemborowicach
b) Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie-Szemborowicach,
c) Statut – Statut Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie-Szemborowicach,
d) Biuro – Biuro Stowarzyszenia Światowid z siedzibą w Małachowie-Szemborowicach,
e) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków, najwyższy organ Stowarzyszenia Światowid z
siedzibą w Małachowie-Szemborowicach.
§2
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd oraz jego członkowie, wykonując swoje czynności, stosują postanowienia niniejszego Regulaminu,
Statutu,

a

także

powszechnie

obowiązujące

przepisy

prawa,

a w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
§3
1. Zarząd sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnia swoje obowiązki z należytą
starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu i uchwał Walnego
Zgromadzenia.
2. Realizując swoje funkcje Zarząd podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa w Statucie, a ponadto w
sprawach dotyczących:
1) realizacji zadań określonych przez Walne Zgromadzenie,
2) gromadzenia i udostępniania informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
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3) wydawania wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,
4) ogólnego poradnictwa m.in. prawnego, finansowego, organizacyjnego, w oparciu o własny bank danych
oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne,
5) przygotowywania materiałów na Walne Zgromadzenia, posiedzenia Zarządu oraz innych organów
Stowarzyszenia,
6) opracowywania projektów zmian w Statucie i regulaminach organizacyjnych,
7) obsługi Walnego Zgromadzenia Członków,
8) sporządzania protokołów z Walnego Zgromadzenia,
9) prowadzenia dokumentacji Walnego Zgromadzenia, Zarządu oraz innych organów Stowarzyszenia,
10) sporządzania odpisów uchwał Walnego Zgromadzenia i wydawanie ich uprawnionym organom,
11) prowadzenia dokumentacji członkowskiej,
12) sporządzania protokołów z zebrań Zarządu,
13) opracowywania planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia,
14) udziału w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z
działalnością Stowarzyszenia,
15) utrzymywania stałego kontaktu z członkami Stowarzyszenia,
16) prowadzenia spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,
17) sprawowania pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecania przeprowadzenia jego konserwacji lub
naprawy.
3. Do obowiązków Zarządu należy także wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów nadzoru nad
Stowarzyszeniem przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu wyczerpujących wyjaśnień
wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu
przeprowadzonej kontroli.
§4
Zarząd przy wykonywaniu swoich zadań działa w oparciu o pomoc pracowników Biura, zatrudnionych w
Stowarzyszeniu.
§5
Zarząd jest upoważniony w szczególności do:
1) reprezentowania Stowarzyszenia,
2) podpisywania bieżącej korespondencji,
3) dokonywania zakupów bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji i wynikających z
budżetu,
4) zawierania umów o pracę wraz z ustalaniem warunków zatrudnienia dla pracowników Stowarzyszenia oraz
osób współpracujących ze Stowarzyszeniem na podstawie umów cywilnoprawnych;
5) zawierania umów o wolontariat oraz nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
6) kierowania pracą i sprawowania nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami,
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7) składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, jak: podpisywanie dokumentów o charakterze
finansowo - rozliczeniowym,
8) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i
zamierzeniach Stowarzyszenia,
9) organizowania konferencji prasowych,
10) nawiązywania współpracy z innymi organizacjami,
11) reprezentowania Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i samorządowej,
12) reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, w postępowaniach
egzekucji administracyjnej, postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w
szczególności poprzez wszczynanie takich postępowań, udział w nich i przyłączanie się do nich, składanie
środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia lub ponownego rozpoznania sprawy, jak również
poprzez składanie lub podpisywanie deklaracji, wyjaśnień i protokołów,
13) reprezentowania Stowarzyszenia we wszelkich postępowaniach sądowych, w szeroko rozumianych
sprawach cywilnych, rejestrowych lub karnych, w tym w postępowaniach gospodarczych, gospodarczorejestrowych.
Rozdział II
Tryb pracy Zarządu
§6
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek innego Członka Zarządu
c) na wniosek przedstawiciela Samorządu Terytorialnego tworzącego LGD .
§8
1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniu Zarządu przewodniczy Członek Zarządu, wyznaczony
przez Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu uczestniczą Członkowie Zarządu oraz mogą uczestniczyć przedstawiciele
Samorządów Terytorialnych tworzących LGD, pracownicy Biura oraz osoby zaproszone.
4. Przedstawiciele Samorządów Terytorialnych tworzących LGD, pracownicy Biura i osoby zaproszone
uczestniczą w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
5. Członkowie Zarządu, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Zarządu, powinni przed posiedzeniem
zawiadomić Prezesa Zarządu o swojej nieobecności i podać jej przyczyny.
6. Prezes Zarządu może zarządzić odbycie posiedzenia Zarządu wyłącznie z udziałem Członków Zarządu.
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§9
1. Porządek obrad posiedzenia Zarządu ustala Prezes Zarządu, uwzględniając sprawy zgłaszane przez
Członków Zarządu, Przedstawicieli Samorządów Terytorialnych tworzących LGD oraz pracowników Biura.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu wraz z porządkiem obrad posiedzenia Zarządu przesyłane
jest Członkom Zarządu, przedstawicielom Samorządów Terytorialnych tworzących LGD i pracownikom Biura
uczestniczącym w posiedzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na imienny służbowy adres e-mail,
najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem posiedzenia.
3. Pozostałe osoby zaproszone są informowane o posiedzeniu w sposób wybrany przez Prezesa Zarządu.
4. Materiały przygotowane do rozpatrzenia na posiedzeniu Zarządu przekazywane są Członkom Zarządu wraz
z porządkiem obrad posiedzenia.
5. Materiały przygotowane do rozpatrzenia na posiedzeniu Zarządu mogą być przekazywane także pozostałym
osobom uczestniczącym w posiedzeniu Zarządu.
6. Prezes Zarządu, w uzasadnionych przypadkach, może wprowadzić zmiany porządku obrad posiedzenia
Zarządu, w szczególności w przypadku spraw pilnych, które nie mogły być zgłoszone wcześniej lub
wyniknęły w trakcie posiedzenia Zarządu.
§ 10
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
a) tytuł, numer i datę,
b) imiona i nazwiska Członków Zarządu oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
c) porządek obrad,
d) wykaz podjętych uchwał,
e) omówienie przebiegu posiedzenia,
f)

wskazanie załączników,

g) imię i nazwisko protokolanta.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisuje Członek Zarządu przewodniczący posiedzeniu i protokolant.
4. Oryginały protokołów z posiedzeń Zarządu przechowuje Biuro.
Rozdział IV
Uchwały Zarządu
§ 11
1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
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3. Członek Zarządu powinien wstrzymać się od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały w razie wystąpienia
sprzeczności interesów Stowarzyszenia z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych
lub powinowatych do drugiego stopnia oraz osób fizycznych lub prawnych, z którymi jest powiązany
osobiście. Okoliczność ta powinna być odnotowana w protokole z posiedzenia Zarządu.
4. Członek Zarządu głosujący przeciwko podjęciu uchwały może zgłosić zdanie odrębne do podjętej uchwały.
Zdanie odrębne zamieszcza się w protokole posiedzenia Zarządu.
5. Uchwały podpisywane są niezwłocznie po ich podjęciu. W uzasadnionych przypadkach Prezes Zarządu
może określić inny termin podpisania uchwały.
§ 12
1. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Projekt uchwały wraz z innymi wymaganymi dokumentami oraz informacją o sposobie i terminie oddawania
głosów doręczany jest wszystkim Członkom Zarządu na imienny służbowy adres poczty elektronicznej.
3. Za datę podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, uważa się datę oddania głosów
przez wszystkich Członków Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub upływ terminu, w którym
głosy co do uchwały winny być oddane, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
4. Uchwały podjęte przy wykorzystaniu poczty elektronicznej są podpisywane przez biorących udział w
głosowaniu Członków Zarządu w najbliższym możliwym terminie.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 13
1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia uchwał
Walnego Zgromadzenia, uchwały Zarządu, jak i przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie jego
zatwierdzenia tj. 10 września 2015 roku
3. Wszelkie zmiany Regulaminu, dokonywane przez Zarząd, wymagają zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie.
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