
Regulamin Rady ds. Ekonomicznych Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 

Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

 

§ 1. 

1. Rada ds. Ekonomicznych (zwana dalej Radą) powoływana jest na podstawie art. 11 § 1 lit. 

g Statutu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego (zwanego dalej Stowarzyszeniem). 

2. Skład Rady, jej zadania i sposób działania określa art. 1 Statutu Stowarzyszenia oraz 

niniejszy Regulamin. 

 

§ 2. 

1. Zadaniem Rady jest gromadzenie środków finansowych na działalność statutową 

Stowarzyszenia. 

2. Zadanie określone w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Rada realizuje w szczególności 

poprzez: 

1) analizowanie i opiniowanie planów finansowych Stowarzyszenia, 

2) opiniowanie projektów dotyczących pozyskiwania środków finansowych, 

3) wspomaganie Zarządu w zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia, 

4) pozyskiwanie sponsorów wspierających realizacje zadań Stowarzyszenia, 

5) propagowanie informacji o działalności Stowarzyszenia, 

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 3. 

1. Rada składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych na trzy lata przez Zarząd 

spośród członków i przyjaciół Stowarzyszenia. 

2. Przewodniczącego Rady wybiera i odwołuje Zarząd spośród członków Rady w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów. 

3. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

4. Rezygnacja z funkcji pełnionej w Radzie przekazana Zarządowi nie podlega głosowaniu. 

5. Zarząd, na wniosek przewodniczącego Rady, może odwołać z jej składu członka za 

działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia lub uchylającego się od czynnego 

udziału w jej pracach oraz powołać na jego miejsce innego członka Rady. 

 

§ 4. 



1. Posiedzenie Rady może odbywać się przy obecności co najmniej trzech jej członków, w 

tym przewodniczącego lub jego zastępcy. 

2. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

 

§ 5. 

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub pod jego nieobecność zastępca 

przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 

2. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca. 

3. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu. 

 

§ 6. 

1. Rada współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia i na wniosek przewodniczącego Zarządu 

może odbywać z nim wspólne posiedzenia. 

2. Przewodniczący Rady przedstawia termin oraz porządek obrad Rady Zarządowi co 

najmniej pięć dni przed posiedzeniem Rady. 

 

§ 7. 

Rada przedstawia Zarządowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

§ 8. 

Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Rady lub jego 

zastępca oraz osoba protokołująca. 

 

§ 9. 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 23 marca 2017 r. 

Uchwałą nr 1/2017 i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia oraz podlega opublikowaniu w 

„Biuletynie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego”. 

 

Regulamin opublikowany w: „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” t. XII, 14 (1) 2017, s. 13-15. 

 


