
REGULAM|N RADY ODDZ|AŁU
STOWARZYSZEN|A EGZAM|NATORÓW NA KANDYDATÓW l KANDYDATÓW

NA K|EROWCÓW l K|EROWCÓW W WORD OPOLE

§1
1. oddział jest terenowąjodnostką organizacyiną powołaną przez Radę GłóWną

zgodnie z Ś 33 statutu kąowego Śtowarzyszenia EgzaminatoróW na KandydatóW i

Kandydatów na KierowcóW i Kjerowów na okres 4 lat.

§2
\Madzami oddziału Toważystwa są
1. Walne Zebranie członkóW oddziału, którego działalność okeśla § 47 statutu,

2, Rada oddziału, której działalnośó określa § 48 Statutu.
3. Komisja Rewizyjna oddziału, której działalnośó określa § 49 statutu,

§3
1. Rada oddziału kieruje działalnością oddziału a za swą prac€ odpowiada przed

Walnym zebraniem członkóW oddzialu,
2, co4 lat Rada oddziału zwołuje Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze
członków oddziału.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada oddziału Wybiera ze swego grona sekretaęa i

skarbnika ,

§4
1. Zebrania Rady oddziału zwoływane sąprzezplezesa nie .zadzią 
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roku,
2, Uchwały Rady oddziału nabierają prawomocności przy obecności co najmniej 2
członków, zapadają zwykłą Większością głosó,lv, a W przypadku równowagi dacyduje
głos prezesa oddziału,
3. Zawiadomienie o posiedzeniach Wraz z poźądkiem obrad i ewentualnie
materiałami mającymi stanowió przedmiot posiedzenia powinno być rozesłane
uczestnikom co najmniej na 7 dni pżed jego terminem.
4. W posiedzeniach Rady oddziału mogąbrać róWnież udział:
- przedstawiciele oddziałowej Komisji Rewizyjnej
- członkowie Honorowi będący członkami oddziału
- inne osoby zaproszone przez prezesa Rady oddziału W ńarakteże gości,
doradów i referontów,
5. z posiedzenia Rady oddziału sporządzany jest protokół, który na kolejnym
posiedzeniu po poprawkach lub uzupołnieniaó jest o§tatecznie przyjęty,

§6
1, Radę oddziału reprezentuje na Zewnątż Prezes,
2. Prezes oddziału nadzoruje ogólne kierunki działalności oddziału wynikające ze
statutu oraz Walnego zgromadzenia Delegatów Towarzystwa i Walnego zebrania
oddziału.



§7
Do obowiązków §ekretarza oddziału należą
- przygotowanie planóW pracy i sprawozdań z działalności Rady oddziału,
- nadzór nad realizaqa postanowień i uchwał Rady GłóWnej i Rady oddziału,
- przestrzĘanie przepisów prawa, regutaminów zażądzeń i instrukcji rady GłóWnej

- inne czynności zlecone przez Radę oddziału.

§8
Do obowiązków Skarbnika oddziału należą
- przygotowanie planów finansowych i b!lansóW,
- nadzór nad prawidłowością r€alizacji preliminarza budżetowego oddziału,
- pżedkładanie sprawozdań i wnioskóW finansowych,
- inne czynności zlecone pżez Radę oddziału,
skarbnik odpowiada pżed Radąoddziału za prawidłowośó polityki ekonomiczno-
finansowej,

§9
1 , Gospodarka finansowa oraz rachunkowość Rady oddziału prowadzona jest
zgodnie z ogólnie obowiązującymi pżepisami,
2, Funduszo oddziału określa statut stowarzyszenia w § 50,
3. Działalność gospodarcza oddziału prowadzona jest na podstawie ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach,

§ 10
Wsprawach nieuregulowanyń W niniejszym regulaminie majązastosowanie
postanowienia Rady Głównej oddziału podjęte w ramach stalutu i ogólnie
obowiązujące przepisy prawne.

§11
Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałąWalnego zebrania członkóW
oddziału w dniu


