Regulamin pracy Zarządu Bełchatowskiego Klubu Wysokogórskiego
§ 1.
Zarząd jest organem władzy Bełchatowskiego Klubu Wysokogórskiego działającym w
oparciu o postanowienia Statutu BKW i niniejszy Regulamin.
§ 2.
Do kompetencji Zarządu, zgodnie z § 25 Statutu BKW należy:
a) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
d) przyjmowanie, skreślanie z listy członków i wykluczanie członków z Klubu,
e) ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,
f) powoływanie Komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze
zarządu,
g) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych
zainteresowaniach,
h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
i) zawiadamianie organu rejestrowego i nadzorującego, najpóźniej w terminie jednego
miesiąca od daty wyboru nowego zarządu, o składzie Zarządu Klubu, adresach zamieszkania
członków Zarządu oraz o adresie siedziby Klubu.
§ 3.
Zarząd BKW jest zobowiązany:
a) organizować i prowadzić działalność BKW w celu pełnej ochrony praw i interesów jego
członków,
b) realizować uchwały Walnego Zebrania Członków BKW,
c) składać sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
§ 4.
1. Zarząd może powołać komisje i zespoły robocze, które dzielą się na stałe, działające przez
kadencję oraz okresowe powoływane dla realizacji określonych zadań.
2. Zarząd ustala liczbę komisji, zakres ich kompetencji oraz podejmuje decyzje dotyczące ich
składu osobowego, a w szczególności:
a) powołuje lub odwołuje przewodniczącego komisji,
b) na wniosek przewodniczącego komisji powołuje lub odwołuje jej członków,
c) rozwiązuje komisję,
3. W pracach każdej komisji powinien uczestniczyć choć jeden Członek Zarządu.
4. Członkami Komisji mogą zostać osoby niebędące członkami Zarządu. W szczególnych
przypadkach mogą one pełnić funkcję przewodniczącego komisji.
5. Komisja nie może liczyć mniej niż trzy osoby.
6. Za pracę komisji odpowiada jej przewodniczący.
7. Komisje i zespoły robocze działają na podstawie:
a) uchwał i dezyderatów Walnego Zebrania Członków BKW,
b) uchwał i wytycznych Zarządu,
c) własnych projektów i wniosków zatwierdzonych przez Zarząd.
8. Finansowanie działalności komisji, zespołów roboczych i imprez przez nie
organizowanych odbywa się w ramach ogólnego budżetu BKW oraz uzyskanych środków
celowych.
§ 5.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Zwołuje je prezes bądź osoba przez niego upoważniona.

2. Zwołujący ustala termin i projekt porządku obrad.
3. Porządek obrad winien m.in. przewidywać:
a) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
b) wykaz spraw przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu,
c) sprawozdanie z prac komisji, jeśli tego dotyczy zebranie,
d) sprawy wniesione.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy członków zarządu oraz prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości
głosów decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności – głos wiceprezesa (w przypadku
obecności obu wiceprezesów decyduje głos tego z nich, który został wybrany
przewodniczącym zebrania).
5. Jeżeli żaden z członków Zarządu nie zażąda tajności głosowania to głosowanie odbywa się
jawnie.
6. Uchwały podejmowane w czasie kadencji Zarządu Klubu, winny mieć nadawane numery
porządkowe.
7. W posiedzeniu Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
§ 6.
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać datę posiedzenia, nazwiska członków Zarządu i innych osób
obecnych na zebraniu, porządek obrad i treść podjętych uchwał. Plany, sprawozdania,
wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad winny być załączone do oryginału
protokołu.
3. Protokoły podpisuje Prezes BKW lub przewodniczący zebrania oraz osoba sporządzająca
protokół.
4. Protokół winien być przygotowany do wglądu przed następnym posiedzeniem Zarządu i
przyjęty w czasie obrad tegoż posiedzenia.
§ 7.
Obowiązki osób pełniących funkcje w zarządzie:
a) prezes Stowarzyszenia kieruje pracami zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
b) wiceprezes zarządu wykonuje zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz
wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał walnego zebrania
Członków i zarządu oraz regulaminów,
c) sekretarz organizuje pracę zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi
dokumentację posiedzeń zarządu,
d) skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek
członkowskich.
§ 8.
1. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się
postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków
BKW.

