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Załącznik do uchwały Nr 198/28/2001
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
z dnia 8 października 2001 r.

Regulamin
organizacji i trybu pracy
zarządu wojewódzkiego, powiatowego (równorzędnego),
gminnego (równorzędnego) oraz prezydium zarządu wojewódzkiego,
powiatowego (równorzędnego), gminnego (równorzędnego)
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zarząd wojewódzki, powiatowy (równorzędny), gminny (równorzędny) Związku
OSP RP i ich prezydia, zwane dalej „zarządami” i „prezydiami”, wykonują prace
zgodnie z kompetencjami oraz zasadami określonymi w statucie Związku OSP RP.
2. Posiedzenia zarządów i prezydiów zwołują odpowiednio ich prezesi, zgodnie
z zatwierdzonymi planami działania tych organów.
3. Członków zarządów i prezydiów obowiązuje obecność na posiedzeniach oraz
aktywny udział w ich przebiegu.
4. Nieobecności

na

posiedzeniach

członkowie

zarządów

lub

prezydiów

usprawiedliwiają u prowadzących te posiedzenia.
5. Nieobecność na posiedzeniu nie zwalnia członków zarządów i prezydiów od
zaprezentowania swojego stanowiska w rozpatrywanych kwestiach.
6. Sposób prezentowania stanowiska, o którym mowa w pkt. 5 pozostawia się do
decyzji autora. Przyjęty przez autora sposób prezentowania swojego stanowiska,
uznawany jest za równoznaczny z wystąpieniem podczas obrad.
7. Zawiadomienia o terminie, miejscu i tematyce posiedzeń zarządów lub prezydiów
ich członkowie otrzymują na czternaście dni przed obradami.
8. Łącznie z zawiadomieniem, o którym mowa w pkt. 7, przesyłane są dokumenty lub
informacje dotyczące tematyki posiedzenia.
9. Projekty uchwał wnoszone pod obrady zarządów i prezydiów zachowują zgodność
z postanowieniami statutu Związku OSP RP.
10. Treści projektów uchwał, informacji i opracowań przewidzianych na obrady oraz do
decyzji zarządów są wstępnie omawiane na posiedzeniach ich prezydiów.
11. Informacja o stanowisku prezydiów w sprawach, o których mowa w pkt. 10
zamieszczana jest w protokołach z ich posiedzeń.
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12. Plany działalności i budżety oddziałów

Związku, w tym tematyka oraz terminy

obrad ich zarządów i prezydiów przyjmowane są w drodze uchwał odpowiednich
zarządów Związku OSP RP na pierwszych w danym roku posiedzeniach.
13. W posiedzeniach zarządów i prezydiów mogą uczestniczyć z głosem doradczym
zaproszeni goście.
14. Członkowie zarządów i prezydiów uczestniczą w realizacji prac obejmujących cele
Związku OSP RP.
15. Prezesi zarządów Związku OSP RP, o których mowa w pkt. 1 mogą przydzielać
członkom odpowiednich zarządów i prezydiów indywidualne zadania związane
z celami Związku OSP RP lub kompetencjami odpowiednich zarządów bądź
prezydiów.
16. Informacje dotyczące wykonania zadań, o których mowa w pkt. 15 członkowie
zarządów lub prezydiów składają odpowiednio na posiedzeniu zarządu lub
prezydium.
17. Posiedzeniom zarządów i prezydiów przewodniczą ich prezesi, a w razie ich
nieobecności wiceprezesi danego zarządu.
18. Posiedzenia zarządów i prezydiów są protokołowane.
19. Protokoły, o których mowa w pkt. 18, podpisywane są przez przewodniczącego
posiedzenia i protokolanta, a ich treść jest udostępniana do wglądu członkom
odpowiednio zarządów lub prezydiów na następnym posiedzeniu.
20. Zarządy rozpatrując zgodność uchwał

zjazdów powiatowych lub gminnych ze

statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku OSP RP mogą wyłonić swoich
przedstawicieli do zbadania spraw i sprecyzowania wniosków.
21. Zapis zamieszczony w pkt. 20 stosuje się odpowiednio do prezydiów w sprawach
dotyczących ich kompetencji.
22. Wyniki prac zarządów i prezydiów, w tym treści podejmowanych uchwał, mogą być
prezentowane w wewnętrznych publikacjach.
23. Zarządy według własnego uznania w drodze uchwał mogą rozszerzyć treść
niniejszego regulaminu o zagadnienia wynikające z tradycji i potrzeb lokalnych,
a pozostające w zgodności ze statutem Związku.

