REGULAMIN
Zarządu Powiatowego Ligii Obrony Kraju w Gryficach

Na podstawie § 54 ust. 2 Statutu Ligii Obrony Kraju, Powiatowy Zjazd Delegatów LOK
w dniu 4 grudnia 2015 r. uchwalił, co następuje:

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Zarząd Powiatowy Ligii Obrony Kraju w Gryficach zwany dalej „Zarządem” jest
najwyższym organem władzy LOK w okresie między Powiatowymi Zjazdami
Delegatów na obszarze działania w powiecie Gryfickim.
2. Statut Ligii Obrony Kraju oraz niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem”
określają szczegółowo zadania Zarządu i jego kierownictwa, a także ustalają
porządek wewnętrzny obowiązujący w działaniu wymienionych władz.
3. Zarząd Powiatowy działa w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności: Prawo o
Stowarzyszeniach, Statut LOK, niniejszy Regulamin oraz uchwały władz
Stowarzyszenia.
§2
1. Skład osobowy Zarządu Powiatowego określają §42 ust. 1 pkt d oraz §54 ust. 1
i § 55 Statutu Ligi Obrony Kraju;
2. Zarząd na obszarze działania organizacji powiatowej ma prawo:
1) powoływania i odwoływania podstawowych ogniw organizacji powiatowej;
2) powoływania oraz rozwiązywania problemowych komisji społecznych zarządu
powiatowego, określania ich zadań i rozpatrywania przedkładanych przez nie
wniosków;
3) zawieszania lub uchylania uchwał zarządów jednostek podporządkowanych i
walnych zebrań ogniw podstawowych w razie ich sprzeczności z przepisami
prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz wyższych Stowarzyszenia;
4) wymagania informacji i wyjaśnień do ogniw podstawowych we wszystkich
sprawach związanych z ich działalnością;
5) zawieszania zarządów ogniw podstawowych oraz członków tych władz
działających niezgodnie z prawem i Statutem Ligii Obrony Kraju;
6) zapraszanie do udziału w posiedzeniach osób nie będących członkami Ligi
Obrony Kraju;
7) przyjmowania członków wspierających zgodnie z § 21 i § 26 Statutu;
8) wnioskować o wyróżnienia do władz wyższego szczebla zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wnioskowania do Zjazdu
Powiatowego Delegatów o nadanie godności „ Honorowy Prezes Organizacji
Powiatowej Ligi Obrony Kraju w Gryficach”;
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9) składania informacji o działalności Organizacji Powiatowej LOK właściwym
władzom państwowym, samorządowym oraz instytucjom współpracującym z
powiatową organizacją LOK;
10) kooptacji nowych członków władz zgodnie z § 43 Statutu Ligi Obrony Kraju;
11) powoływania i rozwiązywania organizacji niższego szczebla, określania zadań
dla nich i ich zarządów;
12) w razie potrzeby występowania do ZW LOK z wnioskiem o zatrudnienie
pracownika statutowego do obsługi działalności statutowej Zarządu
Powiatowego;
13) korzystania z wydzielonych lokali oraz gospodarowania majątkiem ruchomym i
funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami LOK w granicach możliwości
finansowych;
14) występowania do Zarządu Wojewódzkiego z wnioskami i propozycjami w
sprawach statutowych;
15) uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych dla wyższych władz
Stowarzyszenia, koniecznych do funkcjonowania organizacji powiatowej;
16) podejmowanie wszelkich, dozwolonych prawem działań nie wymienionych w
niniejszym paragrafie, a służących realizacji zadań i celów zawartych w
Statucie LOK, o ile nie należą one do kompetencji władz wyższych.
§3
1. Do obowiązków Zarządu na obszarze działania Organizacji Powiatowej należy w
szczególności:
1) realizacja programu działania i uchwał Powiatowego Zjazdu Delegatów oraz
uchwał władz wojewódzkich i krajowych;
2) określenie sposobu realizacji przyjętego programu na swoim terenie;
3) uruchomienie i realizacja rocznych planów zamierzeń działalności statutowej
na terenie powiatu;
4) uchwalenie planów finansowych i zatwierdzanie rocznych sprawozdań
finansowych dotyczących działalności statutowej;
5) występowanie do stosownych władz i instytucji w sprawach dotacji i zadań
zleconych;
6) wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy państwowej i
samorządowej oraz Zarząd Wojewódzki i Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju;
7) określenie zadań dla jednostek podporządkowanych oraz ustalenie zasad
finansowania ich działalności statutowej w granicach określonych planem
finansowym;
8) przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu
majątkiem i funduszami Ligi Obrony Kraju;
9) nadzorowania działalności statutowej na terenie powiatu;
10) rozpatrywanie wniosków Powiatowej Komisji Rewizyjnej i informowanie jej o
sposobie realizacji;
11) podejmowanie uchwał w sprawie zwołania Powiatowego Zjazdu Delegatów
oraz uchwał dotyczących działalności programowej;
12) ustalanie liczby i zasad wyboru delegatów z klubów i kół na Powiatowy Zjazd
Delegatów;
13) przygotowanie i składanie sprawozdań organizacji powiatowej , a także
niezbędnych dokumentów dla potrzeb Zarządu Wojewódzkiego i
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
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§4
1. Członkowie Zarządu są zobowiązani do:
1) aktywnego udziału w pracach Zarządu Powiatowego oraz informowania go o
realizacji powierzonych zadań;
2) brania udziału w posiedzeniach i pracach Zarządu;
3) usprawiedliwiania niemożności udziału w posiedzeniach i pracach Zarządu;
4) czuwania nad przestrzeganiem zasad praworządności i demokracji wewnątrz
organizacyjnej;
5) udzielania pomocy klubom i kołom;
6) informowania Zarządu o zauważonych nieprawidłowościach związanych z
działalnością LOK;
2. Wszyscy członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność przed Zarządem za
powierzony zakres spraw.
§5
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) śmierci;
2) złożenia na piśmie rezygnacji;
3) wykluczenie uchwałą Zarządu w związku z § 32 pkt 3, 4 i 5 Statutu LOK

Rozdział II
POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATOWEGO
§6
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z postanowieniami § 56 i § 37 pkt 1
Statutu LOK;
2. W razie braku kworum posiedzenia odbywają się w drugim terminie określonym z
góry przez zwołującego. Podejmowane uchwały w tym przypadku są prawomocne
bez względu na liczbę uczestniczących w posiedzeniu osób uprawnionych do
głosowania.
§7
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Organizacji Powiatowej LOK lub zastępujący
go wiceprezes ZP z własnej inicjatywy, na wniosek ½ liczby członków Zarządu lub
na wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej;
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad powinno być przekazane na
piśmie najmniej na 14 dni od zgłoszenia wniosku;
3. Porządek obrad powinien obejmować sprawy wynikające z programu i planu
pracy oraz problemy zgłoszone przez członków Zarządu, a także informacje o
pracach Zarządu;
4. Do porządku obrad powinny być załączone: informacje, sprawozdania i inne
materiały, jeżeli porządek obrad przewiduje ich rozpatrywanie.
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§8
1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Organizacji Powiatowej LOK lub
upoważniony przez niego wiceprezes Zarządu Powiatowego, albo inny członek
Zarządu
2. Wszystkie postanowienia i rozstrzygnięcia podejmowane są w drodze uchwał
zgodnie z § 37 ust. 1 Statutu LOK i § 6 niniejszego regulaminu.

§9
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać:
1) kolejny numer posiedzenia
2) datę, miejsce oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia obrad;
3) liczbę obecnych i nieobecnych członków Zarządu z załączeniem imiennej
listy obecności;
4) porządek obrad;
5) pełną treść podjętych uchwał oraz przyjętych wniosków i postulatów;
6) osoby odpowiedzialne za realizację i termin ich wykonania.
3. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant,
4. Protokół z posiedzenia Zarządu podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu
§ 10
1. Protokoły i uchwały przechowuje się w siedzibie Zarządu Powiatowego LOK;
2. Protokoły i uchwały udostępnia się do wglądu członkom Zarządu Powiatowego LOK
oraz Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Rewizyjnej;
3. Uchwały Zarządu rozsyła się terenowym jednostkom organizacyjnym i osobom
których dotyczą;
4. Odpis protokołu lub kopie przesyła się do Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w
terminie 14 dni od daty posiedzenia;
5. Odpowiedzialnym za ewidencjonowanie uchwał, właściwe sporządzanie i
przechowywanie protokołów jest Sekretarz Zarządu Powiatowego LOK (pracownik
statutowy).
Rozdział III
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATOWEGO
§ 11
1. Prezes Organizacji Powiatowej LOK:
1) kieruje całością spraw organizacyjno – statutowych w myśl przepisów
Statutu, uchwał szczebla powiatowego LOK i władz wyższego szczebla;
2) reprezentuje organizację na zewnątrz, a w czasie jego nieobecności –
wyznaczony wiceprezes Zarządu Powiatowego;
3) zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu;
4) współdziała z Dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w sprawie
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5)
6)
7)
8)
9)

powołania i odwołania pracownika statutowego;
sprawuje ogólny nadzór osobiście lub przez wyznaczonego członka Zarządu
nad wykonaniem zadań przez pracownika statutowego;
utrzymuje stały kontakt z prezesami terenowych jednostek organizacyjnych
oraz przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej;
kieruje przygotowaniami do Powiatowego Zjazdu Delegatów;
wykonuje inne zadania wynikające z uchwał i decyzji Zarządu;
informuje Zarząd o swojej bieżącej działalności statutowej.

2. Wiceprezes (wiceprezesi) Zarządu Powiatowego LOK:
1) utrzymuje (ą) stały kontakt z sekretarzem i skarbnikiem Zarządu Powiatowego;
2) nadzoruje (ą) :
a) realizację programu działania i uchwał w zakresie sportów obronnych i
politechnicznych przez terenowe jednostki organizacyjne;
b) pracę pracownika statutowego;
c) realizację uchwał władz Ligi;
d) działalność klubów specjalistycznych;
e) pracę z podległymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi
f) pracę problemowych komisji społecznych (jeśli takie powołano)
g) realizację imprez.
3) wnosi(szą) na posiedzenie Zarządu kwestie związane ze sprawami
organizacyjnymi Ligi Obrony Kraju;
4) wykonuje (ą) inne zadania postawione przez Zarząd lub Prezesa.
3. Sekretarz Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju :
1) w uzgodnieniu z Prezesem przygotowuje i wysyła zawiadomienia oraz materiały
do członków Zarządu i innych wskazanych przez Prezesa osób;
2) przygotowuje warunki do przeprowadzenia posiedzeń władz oraz komisji
społecznych;
3) odpowiada za protokołowanie posiedzeń władz oraz za ewidencjonowanie
protokołów i uchwał zgodnie z § 9 i 10 niniejszego regulaminu
4) bieżąco nadzoruje wykonywanie uchwał władz Ligi Obrony Kraju i przygotowuje
sprawozdania z ich realizacji na posiedzenia Zarządu;
5) utrzymuje stały kontakt z Prezesami terenowych jednostek organizacyjnych;
6) prowadzi ewidencję wyróżnień i odznaczeń oraz kar i odwołań;
7) współuczestniczy w przygotowaniu treści uchwał pod względem merytorycznym
i redakcyjnym;
8) gromadzi materiały sprawozdawcze i uczestniczy w ich analizie
4. Skarbnik Zarządu Powiatowego :
1) utrzymuje stały kontakt z Prezesem, wiceprezesami i sekretarzem ZP;
2) współuczestniczy w przygotowaniu planów finansowych i ocenie bilansów oraz
przedstawia na ten temat opinię Zarządowi;
3) nadzoruje wpływy oraz zasadność i prawidłowość rozliczeń środków
finansowych przeznaczonych na wykonanie zadań zleconych przez organa
władzy samorządowej oraz nadrzędne władze Ligi Obrony Kraju;
4) wnosi na posiedzeniu Zarządu wnioski w sprawach mu podległych;
5) wykonuje zadania powierzone przez Zarząd lub Prezesa;
6) podejmuje działania na rzecz pozyskiwania sponsorów dla realizacji zadań
statutowych LOK w powiecie.
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Rozdział IV
INNE USTALENIA ORGANIZACYJNE
§ 12
1. Bieżącą realizację zadań Zarządu Powiatowego w zakresie techniczno –
organizacyjnym oraz administracyjnym zapewnia Biuro Zarządu Wojewódzkiego
Ligi Obrony Kraju oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK w Gryficach
2. Pracownik statutowy Zarządu Powiatowego podporządkowany jest Dyrektorowi
Biura zarządu Wojewódzkiego LOK, który jest wobec niego przedstawicielem
pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Wpływającą korespondencję skierowaną do Prezesa Organizacji Powiatowej LOK,
a także do Zarządu Powiatowego pracownik statutowy przedstawia do dekretacji
prezesowi Zarządu lub wskazanemu przez Prezesa wiceprezesowi, po czym
nadaje jej bieg zgodnie z otrzymaną decyzją.
§ 13
1. Regulamin wchodzi w życie zgodnie z uchwałą Powiatowego Zjazdu Delegatów jako
Regulamin Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Gryficach z dniem 4 grudnia 2015 r.
i obowiązuje do czasu następnego Powiatowego Zjazdu Delegatów LOK.
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