
                                                                                                                                                                                                                   
                                            R E G U L A M I N 

                    Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „Amazonki” w Wałbrzychu

ROZDZIAŁ I – Przepisy wstępne 

 Par.1. 1. Regulamin Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „Amazonki”, zwany dalej 
               „regulaminem” ,  określa szczegółowe zasady działania Zarządu 
                Stowarzyszenia.

      2 .Regulamin ma zastosowanie do członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 Par .2. Zasady funkcjonowania Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „Amazonki” oraz
             zarządzania nim regulują w szczególności:

1/ ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz. U.      
z 2001 r  Nr 79, poz. 855 z pózn..zm./,
2/ ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o
    wolontariacie  / Dz. U. Nr 96, poz.873/,
3/ Statut Wałbrzyskiego Stowarzyszenia ”Amazonki”,
4/ uchwały organów Stowarzyszenia.

 Par.3   Wałbrzyskie Stowarzyszenie „Amazonki” w Wałbrzychu, zwane dalej
            „Stowarzyszeniem”, reprezentuje, wypowiada się i podejmuje wszechstronne
             działania na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi, zmierzające do
             ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i 
             psychicznej.

ROZDZIAŁ II – Członkostwo

 Par.1    Członkiem zwyczajnym może być osoba dotknięta chorobą nowotworową piersi,  
              pragnąca działać na rzecz realizacji celów  Stowarzyszenia.

Par.2. 1. Członkowie przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji, której wzór stanowi
 zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu.

          2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu miesiąca od dnia
              złożenia deklaracji.

Par. 3. 1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
               1/ przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz 
                   Stowarzyszenia,
               2/ brać aktywny udział w realizacji celów statutowych,
               3/ wpłacić wpisowe w wysokości 10,00 zł,
               4/ regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości uchwalonej
                  przez Walne Zebranie Członków,
            2. Zarząd Stowarzyszenia może w szczególnie uzasadnionych przypadkach
                ustalić składkę niższą lub zwolnić z opłaty.

Par. 4. Członek zwyczajny ma prawo:
           1/ brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków,
           2/ wybierać i być wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia i Komisji
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               Rewizyjnej,
           3/ zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach
               dotyczących Stowarzyszenia,
          4/ udziału w szkoleniach, odczytach, prelekcjach , wykładach i kursach,
          5/ uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych oraz innych,
              mających na celu podnoszenie sprawności fizycznej, psychicznej
              i jakości życia.

Par.5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
          1/ dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim
              uregulowaniu ewentualnych zobowiązań,
          2/ decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, 
              powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków
              określonych w par.3 regulaminu,
          3/ śmierci członka.

Par 6. Członkowie Stowarzyszenia skreśleni z listy członków na własne żądanie
           mogą być ponownie przyjęci po upływie 6 miesięcy – na zasadach ogólnych.

Par.7. 1. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia nie przysługuje prawo
               zwrotu ich wkładów członkowskich
          2. Osoby te mają prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania, w ciągu
              30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu.

ROZDZIAŁ III – Organy władzy wykonawczej Stowarzyszenia

Par. 8. 1. Zarząd prowadzi sprawy Wałbrzyskiego Stowarzyszenia „Amazonki”
                i reprezentuje go na zewnątrz według zasad określonych w statucie.
           2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniającą realizację
               zadań statutowych Stowarzyszenia.
          3. Do kompetencji Zarządu należy, m.inn.:
              1/ zwoływanie walnych zebrań członków,
              2/ składanie walnemu zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz
                 przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia, 
             3/ ustosunkowanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej,
             4/ przyjmowanie członków Stowarzyszenia i skreślanie ich z listy,
             5/ podejmowanie decyzji w sprawie obniżenia, na indywidualne wnioski,
                 składek członkowskich oraz zwalnianie z opłat. 

Par. 9. 1. Liczbę członków zarządu ustala Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
               w granicach określonych przez statut, a następnie dokonuje ich wyboru.
           2. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
               sekretarza, skarbnika i członka.
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Par.10.1. Przewodniczący kieruje i odpowiada za całokształt prac zarządu.
           2. Wiceprzewodniczący kieruje i odpowiada za powierzone mu zadania i
               zastepuje przewodniczącego podczas jego nieobecności.
           3. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności zarządu.
           4. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw finansowych i dokumentacji
               finansowej.

Par.11. Zarząd dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków,
             z uwzględnieniem par.10 regulaminu.
 

Par.12. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w formie uchwał 
                 zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków 
                 zarządu ustalonej na walnym zebraniu.
             2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

Par.13. 1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy uczestnicy
                posiedzenia.
            2. Uchwały zarządu sporządzane są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
            3. Podjęte na zabraniu uchwały podpisują osoby wymienione w ust.1.

Par.14. 1. Zarząd obowiązany jest do gromadzenia i przechowywania środków finansowych
                Stowarzyszenia na koncie bankowym.
            2. Zarząd przyjmuje od członków Stowarzyszenia składki członkowskie na rzecz
                Stowarzyszenia na konto bankowe lub do kasy.
 
Par.15. Zarząd prowadzi dokumentację członków Stowarzyszenia.

Par.16. Zarząd odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie dokumentacji;
            Stowarzyszenia, członków, walnych zebrań, posiedzeń zarządu, finansowej
            i innych dokumentów ważnych z punktu widzenia interesów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV -  Postanowienia końcowe

Par.17. Księgowość Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o obowiązujący
            w Wałbrzyskim Stowarzyszeniu „Amazonki” plan kont i ogólnie obowiązujące     
            przepisy prawa finansowego.

             
           

                                                     



Par.18. Projekt regulaminu został przyjęty i zatwierdzony przez Walne Zebranie
            Członków  uchwałą Nr 5/2009 z dnia 18 marca 2009 r.

Par. 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem  18 marca 2009 r. 

                                                      


