
Uchwała nr 8/2021-2025

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu

Na podstawie § 27 Statutu PWZBS Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd przyjmuje Regulamin pracy Zarządu (dokument jako załącznik nr

1 do protokołu).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8 osób głosowało za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Prezes stwierdził,

że uchwała została podjęta.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Regulamin pracy Zarządu PWZBS

Kadencja 2021 - 2025

§ 1

1. Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes.

2. Zarząd do realizacji swoich zadań może wykorzystywać środki komunikacji

elektronicznej, a w szczególności może obradować i przeprowadzać

głosowania poza zebraniami z wykorzystaniem tychże środków.

3. Wniosek o zwołanie zebrania Zarządu w innych terminach mogą złożyć

minimum trzej członkowie Zarządu. Po otrzymaniu wniosku Prezes ma

obowiązek zwołać zebranie w ciągu 21 dni.



4. W razie nieobecności Prezesa wszystkie jego kompetencje przysługują

Wiceprezesowi wskazanemu przez Prezesa, a w przypadku gdy tego nie

uczynił – wskazanemu przez Zarząd.

§ 2

1. Prezes proponuje projekt porządku obrad zebrań Zarządu oraz zaprasza

gości. Każdy z członków Zarządu ma prawo zaproponować włączenie

określonych punktów do projektu porządku obrad, a także zgłosić

dodatkowych gości.

2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych w trybie

głosowania jawnego. Zarząd może zdecydować o głosowaniu w trybie

tajnym w uzasadnionych przypadkach.

3. Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokół zawierać powinien w

szczególności: datę i miejsce obrad, wykaz osób biorących udział w

obradach, porządek obrad, treść podjętych uchwał i decyzji, oraz w

przypadkach głosowania szczegółowe jego wyniki.

4. Sekretarz jest odpowiedzialny w szczególności za protokołowanie uchwał i

zebrań Zarządu, za ich publikację na stronie internetowej.

5. Skarbnik jest odpowiedzialny w szczególności za prowadzenie spraw

finansowych i księgowych. Skarbnik przedstawia Zarządowi projekt

całorocznego budżetu zawierającego istotne pozycje wpływów i wydatków

wraz z opisem przyjętych założeń przed rozpoczęciem roku

kalendarzowego, którego budżet dotyczy, a po każdym kwartale

przedstawia bieżące wykonanie przyjętego budżetu. Skarbnik przedstawia

Zarządowi roczne sprawozdanie finansowe.

6. Kierownik biura jest odpowiedzialny w szczególności za:

a. obsługę kancelaryjną WZBS

b. prowadzenie i rozliczanie projektów z zewnętrznymi podmiotami

c. nadzorowanie formalne zawodów organizowanych przez WZBS

d. wprowadzanie zmian do systemu MSC CEZAR

e. zbieranie płatności od zawodników i drużyn



f. dokonywanie płatności za szeroko rozumiane koszty stałe

funkcjonowania WZBS

7. Wiceprezes PWZBS ds. organizacji zawodów jest odpowiedzialny w

szczególności za wyznaczanie sędziów do prowadzenia zawodów lokalnych.

§ 3

1. Zarząd do realizacji swoich celów korzysta ze strony internetowej PWZBS, a

w szczególności na stronie publikowane są:

a. podjęte przez zarząd uchwały

b. protokoły z posiedzeń zarządu

c. planowane terminy posiedzeń

d. obwieszczenia o walnych zgromadzeniach

e. wszelkie inne ważne ogłoszenia.

2. Prezes Zarządu upoważniony jest do zaciągania zobowiązań do wysokości

1000 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 3000 zł w skali roku bez uchwały

Zarządu. Prezes informuje o tym fakcie Zarząd na najbliższym zebraniu, ale

nie później niż 30 dni od zaciągnięcia zobowiązania.


