
Regulamin pracy Zarządu
Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

§ 1.
1. Zarząd  Bractwa  prowadzi  swoją  działalność  w  oparciu  o  przepisy  Ustawy  „Prawo

o  Stowarzyszeniach”,  Statutu  Bractwa,  Uchwał  Wielkiej  Ławy,  zaleceń  pokontrolnych
Trybunału przepisów odnoszących się do prowadzonych spraw oraz niniejszego Regulaminu.

2. Zarząd Bractwa tworzą członkowie Bractwa nabywający swe prawa zgodnie  z  § 26 Statutu
Bractwa.

3. Zarząd Bractwa podejmuje stosowne decyzje i postanowienia w trakcie posiedzeń Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Trybunału oraz

zaproszeni Goście.

§ 2.
1. Posiedzenia  Zarządu zwołuje  Prezes  Zarządu pisemnie  lub  w każdy inny skuteczny sposób

co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez Sekretarza Zarządu i zatwierdzane przez Prezesa

Zarządu.
3. Postanowienia i decyzje Zarządu zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów.
4. Postanowienia i decyzje Zarządu są wiążące gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej trzech

członków  Zarządu  łącznie  z  Prezesem  Zarządu,  z  tym  że  nie  mogą  być  podejmowane
postanowienia i decyzje, za które mają odpowiadać nieobecni Członkowie Zarządu.

5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu postanowienia i decyzje podejmuje Prezes Zarządu
przeprowadzając  stosowne  uzgodnienia  z  Członkami  Zarządu.  Postanowienia  te  i  decyzje
zostają wprowadzone do protokołu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 3.
1. Członkowie Zarządu wobec Wielkiej Ławy oraz organów kontroli zewnętrznej odpowiadają:

a) Prezes  Zarządu  –  za  organizację  pracy  Zarządu,  nadzór  nad  wykonaniem zadań  przez
pozostałych  Członków  Zarządu,  prowadzenie  właściwej  współpracy  z  organizacjami
i instytucjami zewnętrznymi oraz podjęte własne zobowiązania,

b) Zastępca Prezesa Zarządu – za pracę Zarządu w okresie niemożności sprawowania funkcji
przez Prezesa Zarządu, prowadzenie dokumentacji historycznej, zgodność działań Bractwa z
tradycją  i  Kodeksem  Honorowym,  oprawę  plastyczną  imprez,  oraz  podjęte  własne
zobowiązania,

c) Skarbnik Bractwa – za zgodne z odnośnymi przepisami prowadzenie spraw finansowych
i majątkowych Bractwa oraz podjęte własne zobowiązania,

d) Sekretarz Zarządu – za prowadzenie dokumentacji Bractwa, sprawy organizacyjne imprez
i widowisk oraz podjęte własne zobowiązania,

e) Zbrojmistrz  Bractwa  –  za  prowadzenie  działalności  sportowej  i  rekreacyjnej  Bractwa,
organizację wykonania zadań zleconych Bractwu z zakresu przyjętych celów Bractwa oraz
podjęte własne zobowiązania.

2. W realizacji  zadań  Członkom Członkom mogą  pomagać  wyznaczeni  do  współpracy  przez
Zarząd Członkowie Bractwa.

3. W przypadkach wymaganej współpracy zakresy obowiązków precyzuje i ustala Prezes Zarządu.

§ 4.
1. Prace  Zarządu  przebiegają  w  oparciu  o  zatwierdzony  przez  Wielką  Ławę  Program  Pracy

Zarządu, Plan Pracy Zarządu oraz Budżet.
2. Ze  swej działalności  Zarząd  sporządza roczne  sprawozdania  i  przedstawia  je  do  akceptacji

Wielkiej Ławie.


