
załącznik do uchwały nr 09/09/2014

 Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kotwica”

 z dnia …/09/2014 r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU
             UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ,,KOTWICA”

§1

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,KOTWICA”  stanowi:
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków i Delegatów;
2. Zarząd Klubu;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Komisja Dyscyplinarna

§2

1. Zarząd Klubu składa się z  Komandora Klubu, 2 – 4 członków, wybieranych na
Walnym Zebraniu Członków oraz Komandora honorowego o ile taki tytuł został
nadany.  Komandora  Klubu  wybiera  Walne  Zebranie  Członków  w  oddzielnym
głosowaniu. 

2. Zarząd Klubu może powoływać i odwoływać Sekretarza i Skarbnika.
3. Zarząd  ma  prawo  kooptacji  swego  składu  w  wypadku  rezygnacji  Członka

Zarządu;
4. W  przypadku  rezygnacji  Komandora  Klubu,  Zarząd  wybiera  ze  swego  grona

Komandora, który na najbliższym Walnym Zebraniu powinien uzyskać akceptację
w formie uchwały lub dokonać  wyboru nowego. 

5. Zarząd  Klubu  może  powoływać  i  odwoływać  komisje  stałe,   programowe  i
rzecznika  dyscyplinarnego.  Przewodniczącym  Komisji  Stałej  powinien  być
Członek Zarządu;

6. Zasady funkcjonowania Zarządu ustala Zarząd, w swoim regulaminie.

§3

Członek  Zarządu  i  Zarząd  Klubu  może  być  odwołany  na  Walnym  Zebraniu  lub
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie
uzyska absolutorium Komisji Rewizyjnej. 

§4
Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu w okresie pomiędzy posiedzeniami
Walnego Zebrania Członków ,reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków 

Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy:



1. kierowanie  działalnością  Klubu  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu  oraz
uchwałami Walnego Zebrania;

2. uchwalenie okresowych planów działalności programowej i finansowej - budżetu 
3. zatwierdzenie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
4. zarządzenia majątkiem i funduszami Klubu;
5. podejmowanie  uchwał  o  nabywaniu,  zbywaniu  i  obciążaniu  majątku

nieruchomego i ruchomego;
6. zwoływanie Walnych Zebrań;
7. napisanie regulaminów wewnętrznych;
8. rozpatrywanie  decyzji  w  sprawach  powoływania  i  rozwiązywania  Oddziałów  i

Sekcji  oraz  przystąpienia  Klubu  do  związków  i  stowarzyszeń  żeglarskich  i
przedstawienie ich Walnemu Zebraniu;

9.  przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
Klubu;

10.  ustalenie wysokości  wpisowego oraz wysokości  i  terminów płatności  składek
członkowskich i innych płatności finansowych członków;

11.  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  Klubu  niezastrzeżonych  do  właściwości
innych władz Klubowych;

12.  pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie Klubu;
13.  podejmowanie decyzji  o rozpoczęciu zadań w zakresie pożytku publicznego i

prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podziale dochodów uzyskiwanych  
z tych działalności na cele statutowe.

14. ustala zasady wynagradzania i podpisywania umów z pracownikami Klubu 

§5

1. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
trzy razy na rok. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność trzech
jego  członków.  Uchwały  zapadają  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku
równej liczby głosów rozstrzyga głos Komandora Honorowego Klubu.

2. Z  posiedzenia  Zarządu  sporządza  się  protokół.  Protokoły  winny  zawierać
porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje członków Zarządu i innych osób
obecnych na Zebraniu oraz ewentualne odrębne zdanie członka w danej kwestii.
Protokół podpisywany przez wszystkich obecnych członków Zarządu.

§6

Do  reprezentacji  Klubu  na  zewnątrz  wobec  organów  administracji  państwowej,
samorządu  terytorialnego  oraz  osób  fizycznych  i  prawnych  wymagane  jest
współdziałanie  Komandora  Klubu  wraz  z  jednym  członkiem  Zarządu  lub  trzech
członków Zarządu łącznie.

§7

1. W  okresie  między  Zebraniami  Zarządu  działalnością  Klubu  kieruje  Komandor
Klubu,  który o  podjętych  ważnych  decyzjach  informuje  Zarząd na najbliższym
posiedzeniu oraz przedstawia sprawy do podjęcia uchwał.

2. Komandor Klubu z racji pełnionej funkcji jest pełnomocnikiem Armatora (Klubu) i
Kierownikiem Zakładu pracy.



§8

Członkowie  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  swoje  obowiązki  wynikające  ze  statutu
wykonuje bezpłatnie w formie pracy społecznej.

§9

KOMANDOR KLUBU
1. Reprezentuje  Klub  na  zewnątrz  wobec  organów administracji  państwowej,

samorządu terytorialnego oraz  osób fizycznych  i  prawnych,  zgodnie  z  § 6
niniejszego Regulaminu;

2. Kieruje  działalnością  Klubu  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu,  uchwałami
Walnego Zebrania, przepisami państwowymi,  samorządowymi i  przepisami  
o stowarzyszeniach;

3. Kieruje  pracą  członków  Zarządu  Klubu.  O  ważnych  decyzjach  podjętych
między  Zebraniami  Zarządu  informuje  Zarząd  i  przedstawia  sprawy  do
podjęcia uchwał;

4. Przewodniczy Zebraniom Zarządu;
5. Z racji pełnionej funkcji jest pełnomocnikiem Armatora (Klubu) i kierownikiem

Zakładu pracy.

§10

CZLONKOWIE  ZARZĄDU
Wykonują zadania wynikające z bieżącej działalności organizacyjnej Klubu;

      


