
Regulamin Zarządu
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie

§ 1

1.  Zarząd  Rodzinnego  Ogrodu  Działkowego  „Kalina”  w  Lublinie  jest  organem  wykonawczym
i zarządzającym Stowarzyszenia.
2.  Zarząd  kieruje  działalnością  Stowarzyszenia  w okresie  pomiędzy  Walnymi  Zebraniami  i  jest
odpowiedzialny za realizację ich uchwał.
3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz wobec osób fizycznych i podmiotów prawnych
oraz składa w jego imieniu oświadczenia woli.
4. Zarząd działa na podstawie Statutu ROD „Kalina” w Lublinie.

§ 2

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków wiceprezes.
Posiedzenie zwołuje się też na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Zarządu lub na żądanie
Komisji Rewizyjnej.
3.  Powiadomienie  o posiedzeniu Zarządu winno podawać  termin i  tematykę posiedzenia,  przy
czym  powinno  być  doręczone  dwa  dni  przed  wyznaczonym  terminem.  Za  zgodą  wszystkich
członków Zarządu posiedzenie może być zwołane w innym trybie w czasie krótszym.
4.  Oprócz  członków  Zarządu,  na  zaproszenie  prezesa  lub  zastępującego  go  wiceprezesa,
w posiedzeniu  uczestniczyć  mogą  także  przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  oraz  Komisji
Rozjemczej  lub  wyznaczeni  przez  nich  członkowie  tych  komisji,  a  także  inne  osoby,  których
obecność jest niezbędna dla realizacji porządku obrad.

§ 3

1. Zarząd dokonuje podziału kompetencji i obowiązków pomiędzy swych członków.
2. Prezes kieruje całością prac Zarządu i odpowiada za działalność tego organu.
3. Wiceprezes odpowiada za powierzone mu dziedziny działalności Zarządu oraz zastępuje prezesa
w pełnieniu obowiązków. W przypadku wyboru więcej niż jednego wiceprezesa, Zarząd powołuje
pierwszego wiceprezesa, który w pierwszej kolejności zastępuje prezesa.
3. Sekretarz odpowiada za dokumentowanie działalności Zarządu.
4. Skarbnik odpowiada za prowadzenie spraw i dokumentacji finansowej.
5.  Również  pozostałym  członkom  Zarządu  mogą  zostać  przydzielone  określone  dziedziny  lub
zadania.

§ 4

1. Posiedzenie Zarządu jest prawomocne jeśli uczestniczy w nim ponad połowa członków Zarządu,
w tym prezes lub wiceprezes.
2.  Decyzje  Zarządu  podejmowane  są  w  drodze   uchwał  w  głosowaniu  jawnym  lub  tajnym
i wymagają formy pisemnej. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, sprawach osobowych
i innych, na wniosek członka organu Stowarzyszenia zatwierdzony w głosowaniu jawnym.
3.  Uchwały  Zarządu  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku  równej  liczby
głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obrad. W przypadku



gdy jeden lub więcej członków Zarządu nie mogą być obecni na posiedzeniu, ich głosy mogą być
oddane drogą teletechniczną (fax, SMS, e-mail).
4.  Posiedzenia  Zarządu  są  protokołowane.  Protokół  winien  zawierać  porządek  obrad,  imiona
i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, kolejność stawianych spraw, podjęte uchwały, liczbę
głosów  oddanych  za  poszczególnymi  uchwałami  oraz  zdania  odrębne.  Protokół  powinien  być
podpisany przez przewodniczącego obrad oraz osobę protokołującą.

§ 5

1. Do głównych zadań Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
b) uchwalanie  regulaminu  ogrodowego  określającego  zasady  zagospodarowania
i użytkowania  działek  oraz  terenów  ogólnych  i  obiektów  w ogrodzie  działkowym,  a  także
dokonywanie zmian w regulaminie,
c) zarządzanie ogrodem działkowym oraz infrastrukturą ogrodową,
d) prowadzenie ewidencji członków i działek w ogrodzie działkowym,
e) sporządzanie projektu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Walnego Zebrania
oraz realizacja podejmowanych przez nie uchwał,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
g) ustanawianie  i  wypowiadanie  prawa  do  działek,  zatwierdzanie  przeniesienia  praw
i stwierdzanie wstąpienia w stosunek prawny przez osoby trzecie,
h) rozpatrywanie i załatwianie skarg składanych przez członków Stowarzyszenia,
i) opracowywanie planów oraz realizacja inwestycji i remontów,
j) pobieranie  i  egzekwowanie  składek  członkowskich,  opłat  uchwalonych  przez  Walne
Zebranie oraz innych należności,
k) zwoływanie Walnego Zebrania z inicjatywy własnej oraz na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/4
członków Stowarzyszenia w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.
l) przyjmowanie do Stowarzyszenia nowych członków
m) zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, w tym swoich członków
oraz zlecanie prac innym podmiotom.

§ 6

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu ROD
„Kalina” w Lublinie oraz przepisy powszechnie obowiązujące.


