Regulamin Rady Programowej Międzyszkolnego Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej
§1
1.

Rada Programowa Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi
Radzymińskiej działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym
szczególnie Statutu Klubu i postanowień niniejszego regulaminu.
§2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady powoływania nowych członków i tryb działania
Rady Programowej, sposób prowadzenia prac, odbywania posiedzeń i podejmowania
uchwał oraz obowiązki i prawa członków Rady Programowej oraz jej
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§3
1. Radę Programową tworzą osoby fizyczne i przedstawiciele podmiotów deklarujących
współdziałanie jako doradcy w zakresie kształtowania programu działania Klubu.
2. Rada ma prawo dołączyć do swojego składu osobę fizyczną, przedstawiciela
podmiotu deklarującego współdziałanie w ramach Programu lub przedstawiciela
instytucji sponsorującej.
3. W przypadku akceptacji Członka Rady Programowej Zarząd Klubu przygotowuje
pisemny akt powołania Członka Rady Programowej, który zostaje wręczony na
najbliższym posiedzeniu, bądź w czasie uroczystości.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej członkowie dokonują wyboru spośród
siebie przewodniczącego i sekretarza Rady Programowej, zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków. Przewodniczący wybiera swojego
zastępcę spośród pozostałych członków Rady. Wymienione osoby stanowią
Prezydium Rady Programowej.
5. Kombatanci oraz Osoby szczególnie zasłużone dla Klubu otrzymują powołanie na
Honorowego Członka Rady Programowej.
6. Kadencja Prezydium Rady Programowej trwa 3 lata.
§4
1. Rada Programowa jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Klubu.
2. Członkowie Rady Programowej są powoływani i odwoływani przez Zarząd
Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.
3. Zakwalifikowanie członka do Rady Programowej Klubu następuje na zasadzie umowy
o współpracy.
4. Udział w Radzie jest dobrowolny i honorowy.
5. Możliwe jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
6. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek rezygnacji bądź odwołania ze
składu Rady Programowej.
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§5
1. Do zadań Rady należy:
a) pomoc władzom Klubu w realizacji działań statutowych,
b) inicjowanie nowych projektów i przedsięwzięć,
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Klubu.
2. Członkowie Rady zobowiązują się do brania czynnego udziału w pracach Rady.
3. Członkowie Rady Programowej mają prawo kierować do Zarządu Klubu zapytania we
wszystkich sprawach związanych z działalnością Klubu.
§6
1. Posiedzenia Rady Programowej Międzyszkolnego Klubu im. Armii Krajowej Ziemi
Radzymińskiej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd Klubu pocztą elektroniczną,
telefonicznie lub faxem, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. W posiedzeniach Rady biorą udział jej członkowie oraz Zarząd Klubu.
4. Posiedzenia Rady są protokołowane.
5. Do protokołu są dołączane plany, sprawozdania i wnioski będące przedmiotem obrad.
6. Oryginały protokołów są przechowywane w siedzibie Klubu.
7. Uchwały Rady Programowej przyjmowane są większością głosów.
§7
1. Zmian w regulaminie, który został opracowany w oparciu o Statut Klubu może
dokonywać tylko Zarząd Klubu Międzyszkolnego zwykłą większością głosów.
2. Regulamin uchwalony został przez Zarząd Klubu dnia 1 lutego 2018 roku i wchodzi
w życie z dniem uchwalenia.
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