REGULAMIN – ZASADY FUNKCJONOWANIA
Stowarzyszenia zwykłego pod nazwą:
ZWIĄZEK BYŁYCH PRACOWNIKÓW „BORUTY”
1.
Stowarzyszenie funkcjonuje zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustalonymi suwerennie zasadami wewnątrz-organizacyjnymi.
2.
Podstawowe założenia działalności: integracja środowiska byłych pracowników oraz ich
rodzin – propagowanie historii przemysłowego Zgierza – przekazywanie młodzieży szkolnej idei
oraz wartości PRACY – korzystanie z dobrych, historycznych tradycji przemysłu zgierskiego –
wspomaganie władz lokalnych w sprawach zbieżnych.
3.
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy uznający powyższe zasady i cele,
a w szczególności: byli pracownicy ZPB „Boruta” w Zgierzu – przedsiębiorstwa państwowego
i spółki akcyjnej oraz byli i aktualni pracownicy spółek powstałych w wyniku przekształceń:
„Boruty-Kolor”, „Energetyki-Boruta”, „Eko-Boruty”, „Elwodu-Boruta” – członkowie ich rodzin –
sympatycy historii przemysłowego Zgierza – młodzież szkolna.
4.
Potwierdzeniem akceptacji powyższych zasad jest złożenie deklaracji członkowskiej.
(wg załączonego wzoru )
5.

Finansową podstawę działania Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie.

6.
Za podstawową, dolną granicę składki miesięcznej przyjmuje się kwotę 5 złotych dla osób
pracujących, a 1 złotych dla pozostałych osób – kwota ta może być większa, na zasadach pełnej
dobrowolności.
7.

Wpłata składki członkowskiej może być dokonywana miesięcznie lub za okres dłuższy.

8.
W przypadku zalegania z opłatą członkowską przez 3 miesiące Zarząd ma prawo podjąć
decyzję o wykreśleniu z ewidencji Stowarzyszenia - po uprzednim skontaktowaniu się z osobą
zainteresowaną.
9.

Nie dokonuje się zwrotu wpłaconych składek.

10.
Zebranie Ogólne jest najwyższą formą organizacyjną Stowarzyszenia – podjęte uchwały
i ustalenia zobowiązują Zarząd i członków Stowarzyszenia.
11.
Uchwały, ustalenia i decyzje Zebrania Ogólnego podejmowane są zwykłą większością
głosów.
12.
O ważności Zebrania Ogólnego stanowią jego uczestnicy - bez względu na ilość osób
obecnych. Udział w Zebraniach Ogólnych jest prawem i jednym z podstawowych obowiązków
członków Stowarzyszenia – osoby nieobecne muszą zdawać sobie sprawę ze skutków pozbawiania
się prawa wpływu na funkcjonowanie Stowarzyszenia. Permanentna nieobecność może być
podstawą do stosownych decyzji ze strony Zarządu - do wykluczenia włącznie.
13.
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku: złożenia deklaracji pisemnej
lub ustnej o wystąpieniu - wykluczenia decyzją Zarządu - zgonu.
14.
Zmiany i uzupełnienia w REGULAMINIE można wprowadzić decyzją Zebrania Ogólnego
lub Zarządu.
15.
O przekształceniu / rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz majątku Stowarzyszenia decyduje
Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu.
>> Powyższe zasady funkcjonowania zostały przyjęte przez Zarząd dnia 09 października 2009 roku
i zgłoszone zostały do Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

