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REGULAMIN 

ZARZĄDU 
POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 

w Wieruszowie 
na kadencję 2010 – 2014 

przyjęty przez Zarząd uchwałą w dniu 18.01.2011r. 

 

                                                               Rozdział I  

                                                                      Postanowienia ogólne  

                                                                                        § 1 

                               Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie zwany dalej     
             Zarządem kieruje bieŜącą działalnością Stowarzyszenia. 
           

                                                                 § 2 

                             Zarząd składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków  
            Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie 

 

                                                                 § 3 

                         Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

                                     

                                                                                        § 4 

                              Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczą w pracach Władz Związku. Realizują zadania      
               nałoŜone na członków Zarządu przyczyniając się do dalszego sprawnego funkcjonowania  
              organizacji



 

                                                              § 5 

                              Członek Zarządu wybrany przez Walne Zebranie Członków Powiatowego Szkolnego  
           Związku Sportowego w Wieruszowie, który nie bierze czynnego udziału w pracach Zarządu,  
           lub którego działalność jest sprzeczna ze Statutem bądź z niniejszym regulaminem moŜe być   
           pozbawiony funkcji członka Zarządu na podstawie uchwały Zarządu, a na jego miejsce moŜe  
           być wybrana inna osoba.  
 

                                                              § 6 

                          Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie:  
                          prezesa,  
                          wiceprezesa  
                          sekretarza,  
                          skarbnika  
                          członków zarządu. 

 

                                                              § 7 

                             Zarząd Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego działa zgodnie:  

                -   ze statutem stowarzyszenia,  

               -   z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

 

 

                                                                           Rozdział II  

                                                            Zakres działania Zarządu  

 

                                                           § 8 

                          Do zakresu działania Zarządu naleŜy: reprezentowanie Szkolnego Związku  
           Sportowego na zewnątrz i działanie w jego imieniu, realizowanie zadań w zakresie rozwoju  
           i podnoszenia poziomu sportowego, wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków,  
           kierowanie bieŜącymi sprawami Szkolnego Związku Sportowego, uchwalanie i realizacja  
           planu pracy Szkolnego Związku Sportowego, rozpatrywanie bilansów i zatwierdzanie budŜetów,          
           zatwierdzanie wysokości składek do 15 września kaŜdego roku, gospodarowanie funduszem  
           Szkolnego Związku Sportowe. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia  
           i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków. 
 

 

 

              
 
 



 
 
             Współpraca ze strukturami terenowymi i klubami sportowymi, ustalenie zasad wynagrodzenia  
             urzędujących członków Zarządu, ustalanie zasad nagradzania i wyróŜniania członków Związku i 
             Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie, powołanie komisji i zespołów  
             stałych lub okresowych oraz uchwalenie regulaminów ich działalności, podejmowanie uchwał  
             w innych sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków  
             i Komisji Rewizyjnej. 
 
 

                                                                                     § 9 
 
                            W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, regulaminów  
              lub uchwał władz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie Zarządowi  
              przysługuje:  
 

1.  Zwrócenie uwagi na dostrzeŜone uchybienia i Ŝądanie ich usunięcia w określonym  
                                   terminie.  
                    2.   Odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.  
                           3.    Zawieszenie w prawach członka Szkolnego Związku Sportowego.  
                           4.    Wykluczenie członka ze struktur Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego  
                                   w Wieruszowie. 
                           5.    Członkostwo ustaje równieŜ w przypadku:  
                                  wystąpienia złoŜonego na piśmie,  
                                         rozwiązania jednostki będącej członkiem Związku, 

                                  skreślenia z listy członkowskiej,  
                                  rozwiązania się Związku. 
 
 
 

                                              Rozdział III  
 

                                                       Organizacja pracy Zarządu  
 
 
                                                              § 10  
  

                             Zarząd reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch członków, w tym Prezes Powiatowego             
               Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie. 
 
 
                                                              § 11 
 
                           Posiedzenia Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie,   
              odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej jednak niŜ 4 razy w roku.  
 
 
 
                                                             § 12 
 
                            Prawo udziału w posiedzeniach Zarządu posiadają:  
 
                             
 



 
1. Z głosem stanowiącym:  

                                   członkowie Zarządu,  
2.  Z głosem doradczym:  

                                   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego inny członek  
                                   komisji, zaproszeni goście. 
                         
                              3. Gminni Organizator Imprez PSZS, inne osoby zaproszone (np. przedstawiciel Starostwa  

     Powiatowego, Honorowi Członkowie i Przewodniczący SZS).                                       

                                                                     

                                                                                      § 13 

                              Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapraszany jest na kaŜde posiedzenie Zarządu.                    
                otrzymuje takie same materiały przed posiedzeniem jak członkowie Zarządu.  

 

                                                                                      § 14 

                           Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes ,Wiceprezes PSZS lub upowaŜniony członek  
             Zarządu ustalając jednocześnie listę zaproszonych gości. Zawiadomienia o posiedzeniu (zaproszenia),  
             wysyła (przekazuje) przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.  
  

                                                              § 15 

                                      Zarząd Związku obraduje na zebraniach i podejmuje decyzje                  
            w formie uchwał. Podjęte uchwały podpisuje przewodniczący zebrania i protokólant 

 

                                                              § 16 

                        Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub upowaŜniony członek Zarządu 

 

                                                               § 17 

                            Decyzja w sprawie porządku obrad zapada zwykłą większością głosów. W razie   
            równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 

 

                                                               § 18 

                           W dyskusji nad poszczególnymi punktami obrad przewodniczący posiedzenia  
           udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. Poddaje pod głosowanie zgłoszone wnioski.  

                  

                                                               § 19 

                      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej  
         połowy członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 
 



                                                              § 20 

 

                                        Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez wyznaczoną osobę. Protokół  

              podpisują przewodniczący i protokolant. 

 

                                                                                    § 21 

                              Dla zbadania określonej sprawy lub prowadzenia określonych spraw,   
           Zarząd moŜe powołać komisję o charakterze roboczym ustalając ich skład i zadania lub komisję   
           o charakterze stałym.  

 

                                                                           Rozdział IV  

                                                   Zakres czynności członków Zarządu.  

 

                                                              § 22  

                                                         Prezes PSZS 

                                     Prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie reprezentuje  
          Zarząd na zewnątrz i działa w jego imieniu. Kieruje pracami Zarządu zgodnie z uchwałami Walnego  
          Zebrania Członków oraz zgodnie z niniejszym regulaminem, realizuje zadania zgodnie z zakresem     
          obowiązków. 
                                

                            1.Podpisuje umowy organizacyjne i finansowe wraz z jednym upowaŜnionym członkiem Zarządu. 

                             2.Administruje i gospodaruje majątkiem Związku. 

                            3.Ustala szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu. 

                            4.Uczestniczy w pracy Zarządu i podejmuje strategiczne decyzje w sposobie jego funkcjonowania. 

                             5.Opiniuje projekty uchwał Zarządu. 

                             6.Przewodniczy komisji ds. wyróŜniania i nagradzania. 

 

                                                               § 23  

                                  Podczas nieobecności prezesa jego uprawnienia przejmuje wiceprezes  
             lub upowaŜniony członek Zarządu.  

 

                                                                                    

                                                           



                                                           § 24  

                                                     Wiceprezes PSZS 

 

                            1. Pełni funkcję reprezentacyjną Związku. 

                               2. Jest upowaŜniony przez Zarząd do podpisywania umów organizacyjnych i finansowych             
                                 podczas nieobecności Prezesa 

                            3.Odpowiada za przygotowanie projektów uchwał Zarządu i Powiatowego    
    Zjazdu Delegatów. 

                                                                 

                                                                  §25  

                                                              Sekretarz 

                                                       

                              1. Pełni funkcję reprezentacyjną Związku. 

                              2. Prowadzi korespondencję i dokumentację Związku i posiedzeń Zarządu  

                              3. Koordynuje imprezy i szkolne zawody sportowe od strony informacyjnej i medialnej 

                              4.  Zakupione nagrody, puchary i dyplomy, przekazuje organizatorom zawodów         
                                    szkolnych. 

 

                                                                   §26  

                                                                                               Skarbnik 

 

1. Odpowiada za wpływy składek członkowskich prowadząc ich ewidencję.                                                
                                   Wysyła ponaglenia o uregulowanie naleŜności w terminach określonych regulaminem. 

2. Zdaje sprawozdanie finansowe ze środków przekazywanych na rzecz Związku. 

                             3. Ściśle współpracuje z Sekretarzem w zakresie realizacji pkt.4. 

                             4. Dokonuje zakupu nagród, pucharów i dyplomów, przekazując organizatorom zawodów         

                                    szkolnych. 

                                                                  § 27 

                                              Pozostali członkowie Zarządu kierują działami spraw rzeczowych wg podziału  
                kompetencji ustalonych przez Zarząd



 

                                                                             Rozdział V  

                                                                Warunki waŜności pism  

  

                                                               § 28 

                                 Oświadczenia w sprawach majątkowych i zaciąganie zobowiązań woli podpisują  
              dwie osoby: prezes i jeden z upowaŜnionych członków Zarządu. 

 

 

                                                                            Rozdział VI   

                                                                 Członkostwo Związku  

 

                                                                              § 29 

1. Członkami związku mogą być osoby fizyczne i prawne po wyraŜeniu woli w formie pisemnej  
deklaracji, zgodnie ze Statutem Rozdział 3,§ 9-§ 13 zgodnie ze statutem PSZS w Wieruszowie 
 

2. Członkostwo Związku, prawa i obowiązki z tego wynikające nabywa się z dniem podjęcia      
stosownej uchwały Zarządu Związku nadającej członkostwo.  
  

3. Zarząd Związku przyjmuje obowiązkowe(od członków zwyczajnych) i dobrowolnie (od  
członków wspierających) roczne składki członkowskie i inne wpłaty na rzecz Związku   
                                                                             

4. Termin wpłaty obowiązujących składek upływa 1 października kaŜdego roku.  

 

 

                                              Rozdział VIII  

                                             Postanowienia końcowe  

 

                                                               § 30 

                                  Prawo wykładni niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Powiatowego 
               Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie  

 

 



 

                                                              § 31 

                                   Wszelkie zmiany w treści regulaminu podejmuje Zarząd Powiatowego Szkolnego  
                Związku Sportowego w Wieruszowie 

 

                                                              § 32 

                                  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
              postanowienia zawarte w statucie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie.  

 

                                                              § 33 

                                  Niniejszy Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem.01.02.2011 r. uchwalony przez  
               Zarząd Powiatowy Szkolnego Związku Sportowego w Wieruszowie. 


