Załącznik do Uchwały nr 1 /2020
Prezydium Podokręgu z dnia 22 czerwca 2020 roku

R E G U L A M I N
Prezydium Podokręgu Zabrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Prezydium Podokręgu jest organem
Podokręgu.

§1
Podokręgu w okresie pomiędzy Zebraniami Klubów
§2

1. Prezydium składa się z 5-9 członków, wybranych podczas Zebrania Klubów Podokręgu, w tym
wybranego zgodnie z par.4 ust. a oraz par. 3 ust. c Regulaminu Podokręgu - Prezesa Podokręgu
oraz dwóch Wiceprezesów i Sekretarza Podokręgu, powoływanych przez Prezesa Podokręgu.
2. Prezydium Podokręgu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane
najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia wyboru.
3. Posiedzenia Prezydium Podokręgu odbywają się co najmniej 4 razy w roku , a zakres działania,
organizacja oraz tryb pracy Prezydium określa Regulamin uchwalony przez Prezydium
Podokręgu.
§3
Do kompetencji Prezydium Podokręgu należy:
1.

Realizowanie programów przyjętych w uchwałach Zebrania Klubów Podokręgu.

2. Przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych.
3. Realizacja i nadzór nad

działalnością Podokręgu opisaną w par.2 Regulaminu

Podokręgu.
4. Zwoływanie Zebrań Klubów Podokręgu.
5. Uchwalanie opłat za startowe, opłaty regulaminowe i opłaty za uprawnienia
zawodników, wiążących się z realizacją działalności statutowej w ramach Tabeli opłat
ŚL.ZPN.
6. Zatwierdzanie i zmiany wewnętrznego schematu organizacyjne Podokręgu.
7. Powoływanie i odwoływanie Komisji Podokręgu.
8. Powoływanie i odwoływanie

członków i

Przewodniczących Komisji, w tym

Przewodniczących i członków organów jurysdykcyjnych.
9. Wnioskowanie do Zarządu ŚL.ZPN o nadanie honorowych odznaczeń i nagród osobom
szczególnie zasłużonym dla piłki nożnej.
10. Podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych do
kompetencji ŚL.ZPN, Zebrania Klubów Podokręgu, Prezesa Podokręgu.

1.

§4
W przypadku rezygnacji lub ustąpienia Prezesa Podokręgu w czasie trwania kadencji,
Prezydium Podokręgu przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa Podokręgu, wyłącznie
spośród wybranych członków Prezydium. Wybór nowego Prezesa Podokręgu musi być
zatwierdzony uchwałą Zarządu ŚL.ZPN. Nowo wybrany Prezes pełni tę funkcję do czasu
najbliższego Zebrania Klubów Podokręgu.

2. Prezes, który zrezygnował z funkcji, automatycznie przestaje być członkiem Prezydium
Podokręgu.
§5
W przypadku ustąpienia lub rezygnacji członka Prezydium Podokręgu, Zarząd ŚL.ZPN w drodze
uchwały, na wniosek Prezesa Podokręgu, powołuje nowego członka Prezydium Podokręgu, spośród
delegatów na Zebranie Klubów Podokręgu.
§6
W przypadku rażącego naruszenia przez Prezesa Podokręgu przepisów prawa związkowego lub
prawa powszechnego (zakończone postępowanie dyscyplinarne lub skazanie prawomocnym
wyrokiem sądu karnego) lub rażącego naruszenia norm etyczno-moralnych uniemożliwiającego
dalsze pełnienie funkcji, Zarząd Śl. ZPN odwołuje Prezesa Podokręgu z funkcji, wyznaczając osobę
pełniącą obowiązki Prezesa do czasu najbliższego Zebrania Klubów Podokręgu.
§7
W przypadku rażącego naruszenia przez członka Prezydium Podokręgu przepisów prawa
związkowego lub prawa powszechnego (zakończone postępowanie dyscyplinarne lub skazanie
prawomocnym wyrokiem sądu karnego) lub rażącego naruszenia norm etyczno-moralnych
uniemożliwiającego dalsze pełnienie funkcji, Zarząd Śl. ZPN na wniosek Prezesa Podokręgu
odwołuje takiego członka Prezydium z funkcji.
§8
1.

Posiedzenia Prezydium Podokręgu zwołuje Prezes Podokręgu, który kieruje jego pracami
oraz reprezentuje Podokręg na zewnątrz.

2. Posiedzenia

Prezydium

Podokręgu

w

uzasadnionych

przypadkach

mogą

odbywać

się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym poczty e-mail czy komunikatorów
internetowych.
3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Podokręgu, a w przypadku
nieobecności Prezesa Podokręgu głos prowadzącego posiedzenie.
4. Podczas nieobecności Prezesa, zastępuje go wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§9
W posiedzeniach Prezydium Podokręgu mają prawo brać udział z głosem doradczym:
a. Przewodnicząca/y Komisji Podokręgu, lub wyznaczony przez nią/niego członek Komisji .
b. osoby zaproszone przez Prezesa Podokręgu lub Wiceprezesa Podokręgu, w przypadku
nieobecności Prezesa Podokręgu.
§ 10
Posiedzenia Prezydium są protokołowane.
§ 11
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Prezydium Podokręgu.
§ 12
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Podokręgu Zabrze w dniu 22.06.2020 r.
z mocą obowiązującą od dnia podjęcia.

Sekretarz
Podokręgu Zabrze Śl. ZPN

Prezes
Podokręgu Zabrze Śl. ZPN

(-) Józef Poloczek

(-) Jarosław Bryś

