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Regulamin pracy Zarządu  Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Miłość” 
zs. w Zgłobicach w kadencji 2009- 20131 

 
 

W kadencji 2009- 2013 Zarząd Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Miłość” składa się z 5 
osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w dniu 2 marca 2009r 
w składzie: 
 
1. Stanisław  Bańbor  - Prezes 
2. Teresa  Kania  - Sekretarz 
3. Zofia  Kucmierz - Skarbnik 
4. Anna  Aleksander - Członek 
5. Mieczysław Srebro  - Członek 
 

§ 1. 
 

1. Regulamin niniejszy został uchwalony na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 
2. Regulamin uchwalony jest przez Zarząd Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Miłość” dalej 

zwanym Zarządem. 
3. Zmian w Regulaminie moŜe dokonać zarząd zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy liczby członków Zarządu. 
 

§ 2. 
 
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia wg potrzeb, w siedzibie Stowarzyszenia 
lub w wyznaczonym miejscu przez Prezesa. 
 

§ 3. 
 
Posiedzenie Zarządu powinny być zwoływane na wniosek: 

1) Prezesa. 
2) Co najmniej dwóch członków Zarządu. 
3) Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 4. 

 
Ustala się następną numerację dokumentów Stowarzyszenia: 

1) Walne Zebranie- numery nadaje się kolejnym protokółom z posiedzeń Walnego 
Zebrania, ciągłość zachowana jest w okresie roku: uchwały mają kolejny numer na 
danym posiedzeniu; powołując się na uchwałę naleŜy posługiwać się 
następującym oznaczeniem: nr uchwały/ nr protokółu/ rok, 

2) Zarząd- numeracja jest analogiczna do numeracji dokumentów Walnego Zebrania. 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Regulamin zatwierdzono uchwałą nr 2/ 2009 Zarządu Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Miłość” zs. w 

Zgłobicach na posiedzeniu w dniu 10.03.2009 r. 
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§ 5. 
 
Zakres czynności Prezesa Stowarzyszenia: 

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
2) Utrzymywanie kontaktów w imieniu Stowarzyszenia z osobami i instytucjami 

zainteresowanymi współpracą ze Stowarzyszeniem. 
3) Ogólne kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia. 
4) Składanie corocznego sprawozdania z wykonania przedsięwzięć. 

 
§ 6. 

 
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby członków Zarządu. 
2. Przy równej ilości głosów przewaŜa głos Prezesa zarządu. 
 

§ 7. 
 
Zarząd podejmuje uchwały w sprawach: 

1) Powierzania i zdejmowania odpowiedzialności z członków Zarządu. 
2) We wszystkich sprawach, co do których Statut nie określa właściwości Ŝadnego z 

organów. 
 

§ 8. 
 
1. Prezes zarządu odpowiada za całokształt pracy Zarządu, a w szczególności za sprawy 

organizacyjne, głównie realizację zatwierdzonego przez Zarząd planu pracy. 
2. Sekretarz odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji związanej z pracami 

Stowarzyszenia. 
3. Skarbnik Zarządu odpowiada za prawidłowe prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji 

dotyczącej finansów Stowarzyszenia oraz terminowe zbieranie składek członkowskich. 
4. Pozostali Członkowie Zarządu odpowiadają za właściwą realizację przyjętych przez 

Zarząd zadań. 
 
 

* * * 


