Regulamin Pracy Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

Załącznik nr 2
do Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Toruniu uchwalonego dnia ............................2008 r
Regulamin Pracy Zarządu
REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY
w Toruniu
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§1
Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy, zwany w dalszej treści Zarządem, wykonuje
swoje zadania wynikające z postanowień Statutu, uchwał Walnego Zjazdu Delegatów
Regionalnego Związku Pszczelarzy i niniejszego regulaminu.
§2
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
1.
Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,
2.
Uchwalanie planów działalności organizacyjnej i gospodarczej, planów rzeczowofinansowych i bilansów zamknięcia,
3.
Zatwierdzanie projektów rocznych planów pracy i budżetów oraz sprawozdań z ich
wykonania,
4.
Uchwalanie regulaminów i zasad wynagradzania pracowników biura Związku,
5.
Organizacja biura Związku, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
powoływanie komisji problemowych i uchwalanie dla nich regulaminów,
6.
Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał przez członków Związku,
7.
Wnioskowanie do PZP o przyznawanie odznaczeń związkowych, wyróżnień
organizacyjnych i nagród aktywowi społecznemu i osobom zasłużonym w działalności
pszczelarskiej,
8.
Zarządzanie majątkiem Związku i zawieranie umów w jego imieniu,
9.
Zaciąganie zobowiązań rzeczowych i finansowych Związku do wysokości określonej
przez Walny Zjazd Delegatów Związku,
10. Uzupełnianie składu członków Zarządu Związku w przypadku wystąpienia wakatu
11. Przyjmowanie członków zwyczajnych Związku,
12. Zawieszanie członka zwyczajnego w jego prawach, jeżeli działa on niezgodnie ze
statutem lub przepisami prawa,
13. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących pszczelarstwa,
14. Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Członka Związku
15. Zwoływanie Walnego Zjazdu,
16. Przedkładanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań z działalności statutowej i finansowej
Związku,
17. Inne zadania nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zjazdu i innych władz Związku.
§3
Zarząd oraz jego poszczególni członkowie mają obowiązek udzielania, na żądanie Komisji
Rewizyjnej, wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i finansowej Związku.
§4
Zarząd Związku składa się minimum z 7 osób i 2 zastępców wybranych zgodnie ze Statutem.
W skład Zarządu wchodzą co najmniej:
1.
Prezes,
2.
Wiceprezes,
3.
Sekretarz,
4.
Skarbnik;
5.
Członek.
W przypadku wystąpienia potrzeby Zarząd wybiera spośród wybranych członków również inne
osoby niezbędne do prowadzenia działalności Zarządu.
W czasie trwania kadencji Zarządu, na miejsce ustępującego członka wchodzi zastępca, który w
wyborach podczas obrad Walnego Zjazdu otrzymał największą w dalszej kolejności liczbę
1

Regulamin Pracy Zarządu Regionalnego Związku Pszczelarzy w Toruniu

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

głosów.
W przypadku ustąpienia prezesa Zarządu, jego następcę do czasu Walnego Zjazdu wybiera
Zarząd Związku spośród swoich członków.
§5
Zarząd Związku konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach, podczas Walnego
Zjazdu Delegatów.
§6
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes, nie rzadziej niż cztery razy
w roku. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad powinno być przesłane członkom
Zarządu najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem.
Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na żądanie co najmniej 1/3 członków
Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu.
Głosowanie odbywa się jawnie lub tajnie.
W posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym mogą także uczestniczyć przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.
§7
Pracami Zarządu kieruje prezes.
§8
Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz.
Protokół powinien uwzględniać: skład osobowy uczestników, przebieg posiedzenia, zgłoszone
wnioski i podjęte uchwały.
Protokół podpisują członkowie Zarządu po zapoznaniu się na następnym posiedzeniu;
Do protokołu można wnieść do uwagi i uzupełnienia, które zapisuje się w protokole.
§9
Funkcja członka Zarządu Związku nie może być łączona z funkcją członka Komisji Rewizyjnej
i funkcją członka Sądu Koleżeńskiego.
§ 10
Zarząd w sprawozdaniu ze swojej działalności, składanym na Walnym Zjeździe Delegatów
uwzględnia:
1. Skład Zarządu i zmiany w składzie osobowym Zarządu w okresie kadencji,
2. Ilość i tematykę posiedzeń,
3. Rodzaj i zakres zrealizowanych zadań w okresie sprawozdawczym,
4. Wnioski w sprawie usprawnienia działalności Związku.
Sekretarz Zjazdu

Przewodniczący Zjazdu
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