Uchwała Nr 39/2016/Z
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 22 listopada 2016r.

Na podstawie § 32 ust 6 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się, co następuje:

1.

Zatwierdza się Regulamin Zarządu Śl. ZPN w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Śl. ZPN Henryk Kula

R E G U L A M I N
Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach
§1
Zarząd jest organem władzy Śl. ZPN w okresie pomiędzy Walnymi
Zebraniami Delegatów.
§2
1. Zarząd składa się z 25 osób wybranych na Walnym Zebraniu
Śl. ZPN w tym wybranego zgodnie z par. 24 ust.1 statutu Prezesa
Śl. ZPN.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno
być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 4 razy w roku a
zakres działania, organizacji oraz tryb pracy Zarządu i jego
organów wykonawczych określają uchwalone przez Zarząd
regulaminy.
§3
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Śl. ZPN i działanie w jego imieniu oraz
realizowanie programów i wytycznych przyjętych w uchwałach
Walnego Zebrania.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Śl. ZPN.
3. Zwoływanie Walnych Zebrań.
4. Ustalanie składki członkowskiej i innych opłat wiążących się
z uczestnictwem w działalności statutowej.
5. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie.
6. Zatwierdzanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Śl. ZPN oraz
uchwalanie regulaminów Zarządu i Prezydium Zarządu, wydziałów
i innych jednostek organizacyjnych Śl. ZPN.
7. Wybór Prezydium Zarządu w liczbie 7 - 9 osób.
8. Powoływanie i odwoływanie wydziałów i komisji.
9. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących Wydziałów i
Komisji.

10. Podejmowanie decyzji i uchwał zgodnie ze Statutem Śl. ZPN.
11. Podejmowanie decyzji w sprawie zasięgu terytorialnego Okręgów
i Podokręgów.
12. Przyjmowanie członków Śl. ZPN na podstawie ich pisemnego
zgłoszenia
13. Wnioskowanie nadania godności prezesa honorowego i członka
honorowego Śl. ZPN osobom szczególnie zasłużonym dla sportu
piłki nożnej.
14. Interpretacja statutu Śl. ZPN oraz regulaminów i innych aktów
normatywnych uchwalanych przez Zarząd.
§4
W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi
przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród wybranych
członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego
Walnego Zebrania.
§5
W przypadku naruszenia przez członka Śl. ZPN statutu, uchwał,
regulaminów lub decyzji władz związku - zarządowi przysługuje
prawo:
a/ żądania cofnięcia niedopuszczalnych uchwał i wydanych decyzji,
b/ odmowy pomocy organizacyjnej i finansowej członkowi.
§6
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Śl. ZPN, i kieruje jego
pracami oraz reprezentuje Zarząd na zewnątrz.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem
§ 29 ust. 1 Statutu. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego posiedzenia.
3. Podczas nieobecności Prezesa, zastępuje go wyznaczony przez
niego Wiceprezes.

§7
Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowych członków
na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba
dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
§8
Zarząd może odwołać członka Prezydium Zarządu lub członka
Zarządu z braku czynnego udziału w pracach tych organów
statutowych lub w przypadku nie wywiązywania się z powierzonych
obowiązków a także w związku ze złożoną rezygnacją.
§9
W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem
doradczym:
a. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
b. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego,
c. osoby zaproszone.
§ 10
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§ 11
Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN.
§ 12
Regulamin Zarządu z dnia 20.11.2012 r. traci moc wiążącą.
§ 13
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd w dniu
20.11.2016r.

