REGULAMIN
Koła Gospodyń Wiejskich
w Brzezinach „Brzezinianki”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach zwane jest dalej Kołem.
2. Koło jest dobrowolną, samorządną i niezależną od organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, organizacją społecznozawodową rolników i pozostałych mieszkańców wsi.
3. Koło działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Koło uczestniczy w kształtowaniu i realizacji działań na rzecz postępu
gospodarczego, społecznego, socjalnego oraz kulturalnego i oświatowego wsi.
5. Członkiniami Koła są kobiety wsi Brzeziny i osoby związane charakterem
swej pracy ze środowiskiem wiejskim.
§2
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich mają prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach Koła Gospodyń Wiejskich.
2. Wybierać i być wybieranymi do władz Koła.
3. Wnioskować w sprawach kierunków i zakresu działalności Koła Gospodyń
Wiejskich.
§3
Do obowiązków członków Koła Gospodyń Wiejskich należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Koła Gospodyń Wiejskich.
2. Przestrzeganie regulaminu.
3. Uiszczanie składki członkowskiej.
4. Dbanie o stały rozwój oraz dobro Koła Gospodyń Wiejskich.
§4
Siedzibą Koła jest wieś Brzeziny w Gminie Bełżec.
§5
Regulamin określa:
1. Pełną nazwę Koła.

2. Zasady i tryb wyboru organów Koła.
3. Cele i zadania Koła.
4. Zakres i formy kontroli.
Rozdział II.
Cele i zadania Koła oraz sposoby ich realizacji.
§6
Celem i zadaniem Koła jest w szczególności:
1. Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych.
2. Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Brzeziny poprzez
czynny udział członkiń Koła w życiu wsi.
3. Prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej,
oświatowo-kulturalnej, w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych
rodzin wiejskich.
4. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich.
5. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
6. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu
i poszanowania tradycyjnych wartości.
7. Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy
warunków życia kobiet.
8. Podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi
oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi
starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych.
9. Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi.
Rozdział III.
Organizacja i zadania organów Koła.
§7
1. Organami Koła są:
Zebranie ogólne Koła jako organ uchwałodawczy.
Zarząd Koła jako organ wykonawczy.
a) Zarząd jest pięcioosobowy i składa się z: przewodniczącej,
wiceprzewodniczącej, sekretarza, skarbnika i jednego członka Koła.
b) Zarząd Koła powoływany jest przez zebranie ogólne na pięcioletnią kadencję,
zwykłą większością głosów
3)Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.
a) Komisja Rewizyjna jest trzyosobowa i składa się z Przewodniczącego
i dwóch członków.

b) Komisja Rewizyjna powoływana jest przez zebranie ogólne na pięcioletnią
kadencję, zwykłą większością głosów.
2. Funkcja Zarządu Koła ma charakter społeczny.
3. Działania Koła wspomagają Sołtys wsi Brzeziny oraz Wójt Bełżca.
§8
Do kompetencji i zadań ogólnego zebrania Koła należy:
1. Wybieranie i odwoływanie Zarządu Koła oraz ocena jego pracy.
2. Uchwalanie i zmiana regulaminu Koła.
3. Inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności
wiejskiej
4. Uchwalanie planu działania Koła na dany rok kalendarzowy.
5. Współpraca z organizacjami społecznymi.
6. Dysponowanie majątkiem Koła.
7. Występowanie do Rady Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw ważnych
dla wsi.
8. Sprawowanie kontroli działalności Zarządu Koła. W tym celu może powołać
Komisję Rewizyjną.
9. Podejmowanie uchwał. Uchwały na zebraniu ogólnym zapadają zwykłą
większością głosów.
10.Powoływanie zespołów problemowych.
11.Skreślenie i wykluczenie członków Koła.
Skreślenie osoby z listy członków Koła Gospodyń Wiejskich następuje na
skutek:
- śmierci członkini
- wystąpienia z Koła,
- wykluczenia w przypadku nie wywiązywania się członków z obowiązków
regulaminowych.
§9
Do zdań Zarządu Koła należy:
1. Kierowanie działalnością Koła.
2. Reprezentowanie interesów Koła i wsi wobec różnych instytucji i organizacji.
3. Zwoływanie zebrań Koła.
4. Opracowywanie projektów planów pracy koła oraz sprawozdań z realizacji
planów rocznych.
5. Prowadzenie dokumentacji pracy Koła ( roczne plany pracy, sprawozdania z
działalności, protokoły z zebrań i posiedzeń Zarządu oraz zespołów
problemowych, ewidencja członków, ewidencja posiadanego majątku
rzeczowego, dokumentacja finansowa).

6. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Koła, nie
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Koła.
7. Przyjmowanie członków Koła.
8. Przewodniczący Zarządu pełni równocześnie funkcję Przewodniczącego
ogólnego zebrania Koła.
§ 10
Do zdań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Sprawowanie kontroli działalności Zarządu Koła.
§ 11
Majątek Koła powstaje z:
1. Środków uzyskanych z działalności gospodarczej Koła i innej.
2. Składek członkowskich.
3. Dotacji i innych wpływów.

§ 12
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach posiada pieczątkę o następującej treści:
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach.
Postanowienia końcowe
§ 13
Zmiany niniejszego regulaminu dokonuje zebranie ogólne Koła Gospodyń
Wiejskich w Brzezinach.
§ 14
Niniejszy regulamin został przyjęty na ogólnym zebraniu Koła Gospodyń
Wiejskich w Brzezinach w dniu 26. 03. 2013 roku.
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