
REGULAMIN ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA  „NASZA MIĘKINIA”  

§1 

1. Zarząd STOWARZYSZENIA  „NASZA MIĘKINIA”  jest organem wykonawczo-zarządzającym 

Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego 

regulaminu. 

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Miękinia. W przypadku uruchomienia Biura Stowarzyszenia 

Zarząd do prowadzonej korespondencji może używać adresu Biura. 

§2 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego 

Zebrania Członków, zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz                            

i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 

§3 

1. Zarząd składa się z 9 do 11 członków. 

2. Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania 

jawnego na Walnym Zebraniu Członków, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/4 

członków Stowarzyszenia. 

3. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, dwóch  wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. 

4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu. 

5. Członkami Zarządu mogą być członkowie Stowarzyszenia posiadający bierne i czynne prawo 

wyborcze. 

6. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

§ 4 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w jego imieniu 

uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie – prezes lub wiceprezes i skarbnik 

§ 5 

Zarząd używa pieczęci podłużnej o treści:                                                                                                       

Stowarzyszenie „Nasza Miękinia”                                                                                                                                                 

55-330 MIĘKINIA                                                                                                                                                       

ul. Sosnowa 4                                                                                                                                                                                    

NIP 9131615385  REGON 022021574 

§ 6 

1. Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów, 



3/ opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności 

po zakończeniu roku obrachunkowego, 

4/ prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

5/ realizacja programu i celów Stowarzyszenia, 

6/ określanie szczegółowych kierunków działania Zarządu oraz kompetencji poszczególnych członków 

Zarządu, 

7/ opracowanie preliminarza budżetowego, 

8/ podejmowanie uchwał w sprawach nabycia majątku ruchomego lub nieruchomego, 

9/ uchwalanie regulaminu Zarządu i regulaminu Biura Stowarzyszenia, 

10/ zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz 

innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 

11/ powoływanie specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań, 

12/ zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnienie swoich obowiązków z należytą  

starannością, przestrzeganie przepisów prawa oraz postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania 

Członków, 

13/ udzielanie Komisji Rewizyjnej oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz 

z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli, 

14/ wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, 

15/ przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu 

finansowo – ekonomicznego  działalności Stowarzyszenia. 

16/ zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz o zmianach w składzie osobowym 

członków organów Stowarzyszenia. 

 

§ 7 

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a) w sprawach członkowskich: 

1. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia na zasadach określonych                    

w statucie, 

2. ustalanie zasad wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających, 

3. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, 

4. wykluczanie za pomocą uchwały członków zwyczajnych i nadzwyczajnych ze Stowarzyszenia, 

5. składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, 

6. nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenie i wnioskowanie o nadanie godności 

honorowego prezesa Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków, 



7. nadawanie odznak honorowych zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu, 

8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami we wszystkich innych sprawach 

członków i Stowarzyszenia. 

b) w sprawach Walnego Zebrania Członków: 

1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej  1/3 ogólnej 

liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposób określony                          

w statucie, 

2. przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków, 

3. przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń 

Walnego Zebrania Członków, 

4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

5. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie prowadzonej działalności. 

c) w sprawach majątkowych: 

1. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia, 

2. inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie ustalonym w statucie Stowarzyszenia                                     

i uchwałach Walnego Zebrania Członków. 

§ 8 

1. Zebrania Zarządu zwołuje prezes bądź wiceprezes z własnej inicjatywy lub na wniosek 

któregokolwiek członka Zarządu w terminie nie późniejszym niż 7 dni. 

2. Zebrania Zarządu są zwoływane w miarę potrzeb, co najmniej 1 raz w kwartale. 

3. Zebraniu Zarządu przewodniczy prezes lub wiceprezes. 

4. W zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym: pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek oraz goście zaproszeni przez Zarząd. 

5. Porządek obrad zebrania ustala prezes lub zwołujący, uwzględniając wnioski złożone przez 

członków Zarządu. Wnioski członków Zarządu o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku 

obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami składane są do Zarządu                                     

w terminie nie krótszym niż na 3 dni przed planowanym terminem zebrania. 

§9 

1. O terminie, miejscu i porządku zebrania Zarządu zawiadamia się wszystkich członków Zarządu             

w przyjętym trybie, minimum na 3 dni przed posiedzeniem. 

2. Z ważnych powodów posiedzenie może być zwołane bez zachowania terminu powiadomienia. 

3. Obecność na zebraniu Zarządu jest obowiązkowa. O niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu 

Zarządu należy powiadomić niezwłocznie zwołującego posiedzenie. 

 



§ 10 

1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub inny 

wskazany przez prezesa członek Zarządu, zwany dalej  przewodniczącym posiedzenia. 

2. Po otwarciu posiedzenia stwierdza się prawidłowość jego zwołania, a następnie przedstawia 

porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

3. W uzasadnionych przypadkach członek Zarządu może zgłosić wniosek o rozpatrzenie sprawy nie 

przewidzianej w porządku obrad lub o nie rozpatrywanie danej sprawy objętej porządkiem obrad. 

Wnioski w tych sprawach podlegają głosowaniu. 

§ 11 

1. Zarząd głosuje jawnie. 

2. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych oraz na żądanie większości obecnych 

członków Zarządu. 

§ 12 

1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze  

proceduralnym, które odnotowuje się w protokole z posiedzenia. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 

Zarządu. 

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

4. Od uchwał Zarządu przysługuje zainteresowanym odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 13 

1.Projekt uchwały Zarządu powinien zawierać w szczególności : 

1/ tytuł uchwały, 

2/ podstawę prawną uzasadniającą podjęcie uchwały, 

3/ określenie zadań i w miarę możliwości środków na ich realizację, 

4/ wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, 

5/ termin wejścia w życie uchwały. 

2. Uchwały oznacza się numerem posiedzenia Zarządu, numerem uchwały według kolejności, 

wskazuje rok i datę jej podjęcia. 

3. Uchwały podpisuje przewodniczący posiedzenia. 

 

§ 14 

1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania                                 

i protokolant. 



2. Protokół zawiera w szczególności : 

1/ datę posiedzenia, 

2/ porządek posiedzenia, 

3/ krótki opis przebiegu dyskusji, 

4/ wyniki głosowań, 

5/ numery i tytuły podjętych uchwał, 

7/ złożone do protokółu oświadczenia i wnioski. 

3. Do protokółu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości treść podjętych uchwał                    

i  ustaleń protokółu na najbliższym posiedzeniu Zarządu. 

5. Rejestr uchwał i protokółów prowadzi sekretarz Zarządu. 

§ 15 

1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Wiceprezes Zarządu zastępuje prezesa na jego polecenie lub podczas jego nieobecności                             

i wykonuje zadania powierzone przez prezesa z zakresu jego zadań. 

3. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi 

dokumentację posiedzeń Zarządu. 

4. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich. 

5. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające 

ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz 

regulaminów. 

§ 16 

1. W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek 

ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego                          

w protokole. 

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest 

obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć członka którego sprawa dotyczy od udziału                              

w posiedzeniu Zarządu. 

§ 17 

1. Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć Biuro. 

2. Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura Zarządu, sprawuje nad nim kontrolę. 

3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie kierującej Biurem Zarządu do prowadzenia 

spraw bieżących Stowarzyszenia. 

4. Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań 

Biura. 



§ 18 

Procedura składania wniosków, skarg i próśb do Zarządu: 

1. Wnioski, prośby i skargi składane są w formie pisemnej na ręce Zarządu. 

2. Zarząd powinien udzielić w każdym przypadku odpowiedzi pisemnej w terminie 30 dni od  złożenia 

wniosku, skargi lub prośby. 

3. Odwołania od uchwał Zarządu wniesione przez członków Stowarzyszenia Zarząd przedstawia do 

rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków. 

§ 19 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga 

przewodniczący posiedzenia, zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami 

obradowania. 

§ 20 

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się  

postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa. 

§ 21 

Regulamin Zarządu został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu, które odbyło się                     

6 grudnia 2012 r.  i  z tą datą wchodzi w życie. 

 


