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REGULAMIN KLUBU PRZYRODNIKÓW 
REGIONU RADOMSKIEGO 

 

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

  

I.  Klub Przyrodników Regionu Radomskiego w Radomiu jest stowarzyszeniem zwykłym działającym w 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach.  

 II.  Klub zrzesza osoby, które interesują się przyrodą regionu radomskiego oraz jej popularyzacją i 
ochroną.  

 III.  Siedzibą Klubu jest Radom. Obszarem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru Ziemi Radomskiej  -  której terytorium określone jest granicami 
województwa  radomskiego z dnia 31.12.1998  r.  uzupełnionymi o obszary diecezji radomskiej poza 
granicami w/w województwa.  

 IV.  Celem działalności Klubu jest:  

-  poznawanie przyrody Ziemi Radomskiej,  
-  działanie na rzecz ochrony, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych Ziemi radomskiej,  
-  popieranie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska życia człowieka.  
  

V.  Gwoli urzeczywistnienia powyższych celów Klub wykorzystuje odpowiednie środki, między innymi:  

-  publiczne wypowiadanie się w sprawach związanych z celami działalności Klubu,  
-  gromadzenie spostrzeżeń dotyczących prawnych, społecznych i technicznych problemów ochrony 
przyrody w regionie,  
-  prowadzenie badań i prac odnośnie przyrody regionu radomskiego,  
-  prowadzenie bazy danych dotyczących gatunków flory, fauny i siedlisk przyrodniczo-cennych Ziemi 
Radomskiej,  
-  współpraca z instytucjami kultury i nauki zajmującymi się  problematyką ochrony i konserwacji 
przyrody,  
-  współpraca z organami administracji  publicznej właściwymi do ochrony i konserwacji przyrody,  
-  współpraca z innymi stowarzyszeniami o celach działalności zbliżonych do celów działalności Klubu,  
-  urządzanie wycieczek, obozów oraz spotkań jednoczących miłośników przyrody Ziemi Radomskiej. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU 

  

VI.  Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Klubu.  

VII.  Władzą wykonawczą Klubu jest Zarząd Klubu. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch jego Zastępców, 
Sekretarza i Skarbnika oraz trzech członków Zarządu. Zarząd wybierany jest na okres dwóch lat.  

 VIII.  Prezes jest przedstawicielem reprezentującym Klub.  

 IX. Przedstawiciel może wyznaczyć swojego zastępcę lub zastępców uprawnionych  w formie 
uchwały do podejmowania działań w powierzonym zakresie kompetencji.  

 X. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co roku we wstępną sobotę Wigilii Bożego 
Narodzenia.  Jeśli wymagają tego okoliczności, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, może zostać zwołane 
na dzień poprzedzający wstępną sobotę lub dzień po niej następujący. Prezes  wyznacza miejsce 
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd dba o to, by każdy członek Klubu został powiadomiony o 
miejscu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej na dzień poprzedzający jego termin. 
Powiadomienie ustne jest wystarczające. Jeśli  Prezes  nie wyznaczy miejsca zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, zbiera się ono tam, gdzie odbyło się w poprzednim roku.  

 XI.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej trzech członków 
Klubu.  

XII.  Prezes zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:  
-  na pisemny lub ustny wniosek co najmniej połowy członków Klubu,  
-  jeśli Zarząd lub jego część zamierza ustąpić przed upływem okresu pełnomocnictwa, 
Prezes  ustala miejsce, datę i godzinę nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia. Odbywa się ono nie 
później niż czterdziestego dnia od  chwili wystąpienia przesłanki do jego zwołania. Zarząd dba o to, by 
każdy członek został powiadomiony o miejscu, dacie i godzinie  nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia najpóźniej tydzień przed dniem, na który zostało zwołane. Powiadomienie ustne jest 
wystarczające.  
  

XIII.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa 
członków Klubu.  

 XIV. Sekretarz przygotowuje propozycję porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne 
Zgromadzenie otwiera najstarszy obecny członek Klubu bądź osoba przez niego wskazana. Z kolei 
dokonuje się wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, po czym uchwala się porządek 
obrad. Przewodniczący dba o przestrzeganie porządku obrad, udziela głosu uczestnikom, zarządza 
głosowania i przerwy. Przewodniczący dba o spisanie protokołu obrad.  

 XV.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w drodze głosowania zwykłą większością głosów, o ile 
przepis szczególny  Regulaminu  nie stanowi inaczej.  

 XVI.  Walne Zgromadzenie uchwala wysokość składki członkowskiej.  
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 XVII.  Walne Zgromadzenie wybiera w oddzielnych głosowaniach kolejno Prezesa, dwóch jego 
Zastępców, trzech członków Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika, spośród członków Klubu, którzy 
wstąpili do Klubu  nie później niż w dniu ostatniego zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. Zasada ta nie obowiązuje na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.  Na 
wniosek Prezesa  Walne Zgromadzenie wybiera jego zastępcę  lub zastępców. Na żądanie uczestnika 
Walnego Zgromadzenia głosowania powyższe zostają utajnione.   

XVIII.  Zarząd podejmuje w imieniu  Klubu  wszelkie  działania,  które  nie  są zastrzeżone dla Walnego 
Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może zobowiązać Zarząd do podjęcia określonych działań 
mających na celu wypełnianie celów działalności Klubu. 

XIX.  Zarząd działa jednomyślnie.  

XX. Sekretarz prowadzi dokumentację działań Klubu. Sekretarz prowadzi  i przechowuje Księgę 
Członków Klubu.  

XXI. Skarbnik zbiera składki członkowskie, przechowuje środki pieniężne Klubu oraz prowadzi 
dokumentację wpływów i wydatków. Skarbnik rozporządza środkami pieniężnymi  Klubu  za zgodą 
pozostałych członków Zarządu. 

 XXII.  Okres pełnomocnictwa członków Zarządu upływa z chwilą wyboru nowych członków Zarządu.  

 XXIII.  Jeśli  Prezes  złoży  urząd  przed  upływem  okresu  pełnomocnictwa,  jego obowiązki przejmuje 
jego zastępca lub zastępcy.  

 XXIV. Jeśli Sekretarz lub Skarbnik złoży urząd przed upływem okresu pełnomocnictwa, pozostali  
członkowie Zarządu mogą powołać na  jego miejsce innego członka Klubu, który wstąpił  do Klubu  nie  
później  niż w dniu ostatniego Walnego Zgromadzenia.  

  

CZŁONKOWIE KLUBU 

  

XXV. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto ukończył lat 16, w życiu kieruje się zasadami uczciwości 
i bliskie mu są cele działalności Klubu.  

 XXVI. Przyjęcia w poczet członków Klubu dokonuje Zarząd. Wstępujący staje się członkiem po 
złożeniu podpisu w Księdze Członków i uiszczeniu należnej składki członkowskiej. Złożenie podpisu 
oznacza uznanie celów działalności Klubu za własne.  

 XXVII. Prawa członkowskie przysługują po uiszczeniu wszystkich wymaganych składek członkowskich. 
Członek ma prawo:  

-  uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, to jest przemawiać  i  brać udział w głosowaniach,  
-  zgłaszać do Zarządu zapytania i wnioski dotyczące działalności Klubu, 
-  oceniać poczynania Zarządu.  
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XXVIII.  Członkostwo w Klubie ustaje wskutek: 

-  oświadczenia o wystąpieniu złożonego przez członka Klubu wobec członka Zarządu,  
-  wykluczenia przez Walne Zgromadzenie, w obecności co  najmniej połowy członków Klubu,  
-  śmierci członka.  
  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 XXIX.  Klub ulega rozwiązaniu:  

-  uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą bezwzględną większością 3/4 głosów, w obecności co 
najmniej połowy członków Klubu,  
-  uchwałą Zarządu,  jeżeli zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odbyło się we właściwym czasie.  
  

XXX.  Środki pieniężne pozostałe po rozwiązaniu Klubu ostatni Skarbnik przekazuje Caritas Diecezji 
Radomskiej na cele dobroczynne.  

 XXXI.  Zmiany niniejszego Regulaminu  dokonuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością 3/4 
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Klubu. 

 

 

 

 


