UCHWAŁA
O POWOŁANIU TERENOWEGO KLUBU PZK
§1
My niżej podpisani powołujemy do życia Terenowy Klub PZK o nazwie „Chełmski Klub
Krótkofalowców” o załączonym regulaminie.
§2
W wyborze bezpośrednim wybieramy na Prezesa Klubu kol. Tomasza Pawelca SQ8TWP na
pierwszą kadencję, której czas trwania ustalamy od dnia niniejszej uchwały do dnia
31.12.2009 roku.
§3
W związku z powyższym wyborem:
· Upoważniamy Prezesa do zgłoszenia powołania „Chełmskiego Klubu
Krótkofalowców” w Polskim Związku Krótkofalowców za pośrednictwem Oddziału
Terenowego PZK nr 20.
· Wyznaczamy adres urzędowy „Chełmskiego Klubu Krótkofalowców” w miejscu
zamieszkania Prezesa to jest: 22-100 Chełm ul. Aleja 3-go Maja 4/12.
§4
W wyborze bezpośrednim wybieramy na Skarbnika Klubu kol. Marka Sikorę SQ8MXS na
pierwszą kadencję, której czas trwania ustalamy od dnia dzisiejszej uchwały do dnia
31.12.2009 roku.
§5
Zobowiązujemy Prezesa do opracowania programu działań Klubu na rok 2009, który zostanie
przedstawiony w terminie następnego zebrania członków.
§6
Zobowiązujemy Skarbnika Klubu do opracowania kosztorysu programu przedstawionego
przez Prezesa oraz propozycji składek, który zostanie przedstawiony w terminie następnego
zebrania.
Poz.
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Tomasz Pawelec

SQ8TWP

2
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3
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4

Marek Matysek
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5

Marek Sikora
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6

Sylwia Sikora

SQ8MXN

Chełm, dnia 28 grudnia 2008 roku.

Adres
22-100 Chełm ul. Aleja 3-go Maja
4/12
22-100 Chełm ul. I AWP 31/1
22-100 Chełm ul. K.
Szymanowskiego 8/22
22-100 Chełm ul. Wojsławicka
21/23
22-100 Chełm ul. Wiercieńskiego
5/29
22-100 Chełm ul. Wiercieńskiego
5/29

Podpis

REGULAMIN
CHEŁMSKIEGO KLUBU KRÓTKOFALOWCÓW
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1.
Terenowy Klub PZK o nazwie „Chełmski Klub Krótkofalowców” zwany dalej
Klubem, działa na podstawie niniejszego Regulaminu, w zgodzie ze Statutem
Polskiego Związku Krótkofalowców zatwierdzonym przez XVI zjazd krajowy
delegatów PZK w dniu 18 maja 2008 roku w Szczyrku.
§2.
Siedzibą Klubu jest miasto Chełm.
§3.
Klub działa na terytorium miasta Chełm oraz – w zakresie realizowanych
przedsięwzięć regulaminowych – w innych lokalizacjach w Polsce.
§4.
Przedmiotem działalności Chełmskiego Klubu Krótkofalowców jest
krótkofalarstwo:
a)
krótkofalarstwo jest formą zainteresowań radiotechniką i wykorzystaniem
łączności radiowej oraz pokrewnymi dziedzinami wiedzy, jak fizyka środowiska
elektromagnetycznego, elektronika i elektrotechnika, informatyka itp.
b)
krótkofalowcy to osoby realizujące powyższe zainteresowania w życiu
codziennym.
c)
członkami Klubu są na zasadach dobrowolności krótkofalowcy zrzeszeni w
Polskim Związku Krótkofalowców.
§5.
Klub ma prawo posługiwać się znakami, symbolami i pieczęciami ustalonymi
przez jego władze.
§6.
Adresem Klubu jest adres miejsca zamieszkania Prezesa Klubu, o ile władze
Klubu nie postanowią inaczej.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji
§7.
Celem działalności Chełmskiego Klubu Krótkofalowców jest:
a)
zbudowanie
reprezentatywnej
organizacji
konsolidującej
środowisko
krótkofalowców
b)
propagowanie krótkofalarstwa i wiedzy technicznej wśród młodzieży
c)
propagowanie regionu chełmskiego w kontaktach radiowych
d)
reprezentowanie krótkofalowców wobec władz, a także wobec innych
stowarzyszeń krótkofalarskich w kraju i za granicą
e)
realizowanie misji amatorskiej służby radiowej w zakresie jej użyteczności
publicznej w sposób uzgodniony z administracją państwową i innymi
organizacjami
§8.
Sposoby realizacji wymienionych celów to:
a)
realizacja przedsięwzięć informacyjnych i szkoleniowych
b)
organizowanie spotkań, wypraw i
innych aktywności realizujących cele
regulaminowe
c)
społeczna realizacja projektów krótkofalarskich na rzecz środowiska i
społeczności lokalnej
d)
reaktywacja radiostacji klubowej pod znakiem wywoławczym SP8PRL
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9.
Członkiem Chełmskiego Klubu Krótkofalowców może być każda osoba fizyczna,
krajowa lub zagraniczna, która:

a)
b)
c)
d)
e)
§10.
§11.
a)
b)
c)
§12.
a)
b)
c)
§13.
a)
b)
c)

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw
publicznych
złożyła deklarację członkowską
uzyskała rekomendację przyjęcia od dwu członków zwyczajnych Klubu
opłaciła składkę członkowską Klubu
jest członkiem PZK
Członkiem Chełmskiego Klubu Krótkofalowców osoba zostaje w momencie
podjęcia przez Zebranie Członków uchwały o przyjęciu jej na członka.
Członkowie Klubu mają prawo do:
udziału we wszystkich formach aktywności Klubu i korzystania z jego dorobku
wspólnego
kształtowania Klubu przez prace na jego rzecz oraz realizację własnych inicjatyw
w jego ramach
decydowanie o działalności Klubu przez regulaminowy udział we władzach,
inicjatywę i aktywność w działaniu oraz składaniu wniosków do władz Klubu
Członkowie Klubu mają obowiązek:
działać na rzecz dobra Klubu, społeczności i regionu
brać udział w zadeklarowanych aktywnościach Klubu wnosząc własną pracę i/lub
inne zasoby w ich realizację
opłacać ustalone składki
Utrata członkostwa Klubu może nastąpić na skutek:
złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa – po uprzednim uregulowaniu przez
członka wszelkich zobowiązań wobec Klubu
śmierci członka
wykluczenia osoby z Klubu przez Zebranie Członków z powodu:
- nieprzestrzegania przez nią niniejszego Regulaminu
- działania przez nią na szkodę Klubu
- utraty przez osobę praw obywatelskich na mocy wyroku sądu

ROZDZIAŁ IV
Władze
§14. Władzami Chełmskiego Klubu Krótkofalowców są:
a)
Zebranie Członków
b)
Prezes Klubu
c)
Skarbnik Klubu
§15. Władzą naczelną Klubu jest Zebranie Członków.
a)
Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w kwartale, poprzez publiczne
powiadomienie członków drogą radiową o jego terminie, miejscu i porządku, na
co najmniej 14 dni wcześniej
b)
raz w roku Zebranie Członków ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, i jego
porządek obrad obejmuje, co najmniej:
- sprawozdanie Prezesa z działalności za rok ubiegły oraz propozycja
programowa na rok następny
- udzielenie Prezesowi absolutorium
- udzielenie Skarbnikowi absolutorium
- wybór Prezesa na następną kadencję
- wybór Skarbnika na następną kadencję
c)
Zebranie Członków zwołuje Prezes:
- z własnej inicjatywy

d)
e)

§16.
a)
b)
c)
d)
§17.
§18.
a)
b)
c)
d)
§19.
§20.
a)
b)

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków, w terminie
do 30 dni od dostarczenia takiego wniosku, w sprawach tam wniesionych
Zebranie Członków prowadzi Przewodniczący wybrany przez zgromadzonych
zwykłą większością głosów
Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Klubu na Zgromadzeniu odbywającym
się w pierwszym terminie, albo niezależnie od liczby obecnych na Zgromadzeniu
odbywającym się w drugim terminie. W przypadku równowagi głosów, o wyniku
decydować będzie głos Przewodniczącego
Do kompetencji Zebrania Członków należy:
wybór i odwołanie Prezesa Klubu, ocenianie go i udzielenie mu absolutorium
wybór i odwołanie Skarbnika Klubu, ocenianie go i udzielenie mu absolutorium
uchwalanie w sprawach Regulaminu, Członków, składek i programu działalności
uchwalenie rozwiązania Klubu
Prezes Klubu jest wybierany przez Zebranie Członków spośród aktualnych
Członków Klubu na kadencję trwającą jeden rok.
Do kompetencji Prezesa należy:
kierowanie bieżącą działalnością Klubu zgodnie z Regulaminem i uchwałami
Zebrania Członków
prowadzenie ewidencji członków, zasobów i działalności Klubu
przygotowywanie, zwoływanie i organizacja Zebrania Członków oraz realizacja
ich uchwał
reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu
Skarbnik Klubu jest wybierany przez Zebranie Członków spośród aktualnych
Członków Klubu na kadencje trwającą jeden rok.
Do kompetencji Skarbnika należy:
prowadzenie ewidencji majątku Klubu
przygotowanie sprawozdania finansowego Klubu

ROZDZIAŁ V
Majątek
§21. Źródłem majątku Chełmskiego Klubu Krótkofalowców mogą być:
a)
składki członkowskie
b)
wkład społecznej pracy członków
c)
aporty rzeczowe i czasowo nieodpłatnie wniesione przez członków
§22. Wielkość oraz sposób wnoszenia składek członkowskich uchwala Zebranie
Członków.
§23. Ewidencję majątku prowadzi Skarbnik Klubu
§24. Za właściwe utrzymanie i eksploatację materialnych składników majątku
odpowiada Członek Klubu, któremu powierzono pieczę nad tym majątkiem.
§25. Majątek Klubu może być używany wyłącznie do realizacji celów regulaminowych
Klubu.
§26. Klub może być wspierany przez osoby fizyczne i prawne w drodze czasowego
użyczenia zasobów pozostających ich własnością, takich jak w szczególności
pomieszczenie dla spotkań Klubu i jego wyposażenie,
sprzęt
radiokomunikacyjny, instalacje antenowe, itp.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§27.
a)
b)
§28.

Rozwiązanie Chełmskiego Klubu Krótkofalowców wymaga uchwały Zebrania
Członków:
przegłosowaną większością kwalifikowaną 2/3 głosów obecnych
w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Zebranie Członków uchwala także
Protokół Likwidacyjny, w którym dysponuje majątkiem Klubu pozostałym po
zaspokojeniu zobowiązań.

Chełm, dnia 28 grudnia 2008 roku.

