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Kłodzkiego oddziału Wodnego ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
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R.O.Z,DŁIAŁ1

NAZWA' TEREN DZIAŁANIA' SIEDZIBA' STRUKTT"IRA' CHARAKTER
PRAWI\IY.

$1

Kłodzki oddział Wodnego ochotniczego Pogotowia Ratunkowego im. 
,Wiesława

Piasecznego w Kłodzku, Twany dalej Kłodzki oddziat woPR" dnałana podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia L989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dna24
kwietnia 2aB roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, ustawy
z dnia 18 sierpnia2aI1 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na abszarach
wodnych, ustawy z dnia 8 wrześniafa06 roku o Państwowym Ratownictwie
Medycznym i innych przepisów otaznapodstawie niniejszego statutu.

$2

1. Terenem dziatanta Ktodzkiego oddziafu woPR jest obszar powiatu kłodzkiego.
2. Siedzibą Kłodzkiego oddziafu WOPR jest miasto Kłodzko.

$3

1. Kłodzki oddziat WOPR jest specjalistyczrym stowarąlszeniemkultury frzycznej
zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

$4

1. Kłodzki oddział WOPR jest członkiem WOPR i działa zgodnie z jego statutem

' ' i uchwałami.
f .Kłodzki oddział w.oPR może być członkiem krajowych i międzynarodowych

organlzacjizainteresowanychSprawamiberyieczeństwaĘcialudzkiegona
wodzie i pod wodą.

$s

1. Kłodzki oddz:iaŁ IMOPR powołuje i rczwtqnlje koła i druĘny \MOPR będące
reguIaminołvy'mi jednostkami Kłodzkiego oddziału WOPR i prowadzi ich
ewidencję.

Z.Koło Kłodzkiego oddziału WOPR moze być tworzone jedyniew przypadku
posiadania na terenie swego dziaŁania minimum 25 cz}onkow Tzeszanych
w drv{tach. Zasięg óńatanta koła-określaZryad Ktodzkiego oddziału WOPR.

3. Podstawowę jednostką Ktodzkiego oddziału.woPR jest druzyna nzeszająca
co najmniej 5 członków. ] '.|.. 
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4. Koła i dr.uŹyny WOP.R pędtęgają Kłodzkiemu oddziałowi WOPR i nię
posiadają osobgwosci" prawnej.

$6

1. ,Kłodzł<i oddziat WOPR u*y:nra pieezęgiołre*eiz natr$sem sAodao
oehofuiozePogotowie Ratunkowe oddział w Kłodzlcu' & Po środku lłzyz
na"tle.kohłdey:

2. KŁodrfłodduiał woPR ui5rrva odznaki człoŃowskiej.

$7

1' Kł.oduild oddział W.OPR swądziałalnoŚĆ opiera na akt5n,łmości orazpracy
ęńłu ezłe*ków.

f . Kłodzf<l oddziatwoPR posiada strukturę administracyjną.

RDznzIAŁ2

CEI,E x śnopxr DŁIAł-&NIA.

$8

c...,olęffi dziełaniełlłg<lzlqiesgoddziah}.'-w-oFR. jęst.cffi wanie.Bad
be'zpieozenserem zycia ltddelegg-t* vpdach śródlądowych i morskich
pr-rybrzecnryoh a w szozegtiln*fo:i:
1} e€b$dzatie; popieranie'i rgząriianię wszcfi<ieh inieiasvw rmiegai.ągyehds

zapewnienia odpawiednich warunkorv bezpieozeńsfua zyeia ludz,kiego na

wada€fu;

i..ł 2) rrvĘkszanioudziatuspebeze*sfwawr.atovranirrtonących
3) upow.szeeh*ia*i* *micj@ośei pły.'waftie'

4) niesienie bezpośredniej pomocy tonącym.

$e

Kłedzki oddział woPR realizrrje swoje zadania puze?,..

1' Pq*rlmyzgwinr$e eelów st**$ovryah iiednoore*ie vr s+vcieŁ szeregacb osób
fizyc.znycb .or'ae ęsób praw*yeh zainteresoqńaaygh daaŁalnaścią w zakresie
ueryieerem*ra żyęia k#zkiego.sa woddę. -

2 . P''rolma&ę*ię daiałg}nos€i rreałał<1'czne} mier.z.afącej do zm n iej szania
liczby nieszczęśIi}vych wypadkow na w odzirc. . ' ..ii
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3. F'rowadzgnie.dzi,ała}nośoi na tłeazupowszoohniania nauki i umiejętnoŚci
pły'wania erazprorvadzenie egzandnóvr na kar.*y p$waokie.

4. Fropagow anb znajor.noŚł;iprzepisów obowip.gjąoych na wgdaob graz

prowadzenie spotecznoj kontr,ołi przes*zegan.ia tyeh przepisów.

s. wymianę do$wiadczeń w zakresie bezpieczeństwa źrycia ludzkiego na

łłędzi€
kowads€ńię szkol.enia v,, za]cręsię ratovrrriofiłra wodaego ofar
współdzi.4łdnie z innynni organizaeiami spgłe,gmpi i instyg*c3ami

zainteresouranymi spra}ryami beepieoze'ńsfilra-*avrodz'ie.
s/spóŁdziałanie z zakładami pfoduk.ntj ąayml wodny sprzęt ratowniczy.

orgą.*izowa*ie drużyft woPR.
Prowaduenie wśrÓd ozłegkółv dz.iałalngsoi wychowawezej zroierĄąeei do

s$ał'ęp pgd*eszonia pozia.mrr moralnego, ętycznego i kwalifikac.ji w
ratewsi€t\łri€ wodnyrrt

10.P''opieranie wynalazęzośei, nowatorsbnraprodskeii i sp..=ęt*ras*nkowege

nł,Ększaiąee go bezpieezeństw+ na wod*eh of€}Z provradzcnie dsiałalno ści

gos@ar€zei we własny.m'zał<resie i pQpfz€z udzi*Łw innyeh
przęesięwzlęęiąa'h w celu uryskania środków naręalbację zaduh

stat*towyoh.
l ł.Konffołowanie warunków bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą

oraz navrsdzie.
i 2 . Prowadzętic i podejmowarrie Małatao ści zmiwzaj ąc ej do realizacj i

statetoł*yek oelÓw * zad*it.

l3.Ws.półdzidmie z organami adndnistraejirządowei; samo*ądevrefiinny.*ti

e"a"*"+a*i zaiatęresowa*y*li bezBiee'zeństwem i porządkiem na wodach

o,raz o.ę&ręną środ.owisł<* we&ege
I4.IJAąWwd<eiaobr*te*mieryeb-pedez*sragrłł.eiłpowszecbnycĘkatastrof

naf 'uraLnyoh i aw.arii teehnieznyęh n*rryodaeh
1 5. WyĘ.powa*ie d+ właseiłńry€h podffiicto\# +łlsu*Ęeie zagroze# lub

x,r.sfz,ymanie eksp'troataeji gbieletgrr ora* urządzeń wypoezpkowych,
sportowvcĘ rekreaoyjayeh i fi }fy$fy€myeh naó vrodą.

ł'6Wydawmie o5ńnii w zalcesie beryieezc*sgra wodnego,

1 7.Dokenywa*ńe ptz.eglądow kffi{ę..lisk i p@a}Ei o*az .występovra*ie do
organóvr admbis*asii samerz'ądowej i insyoh pod&i€tsw +nakaza*ie

usu*ięeia mgreżcftjak rółvniez ovrs*rymanie eksploatacji albo

zamłmĘei€ obigk.tów lub wządeeń.
l8.Na&w,.aaię s$oe6i ratowtieEy€h oraz ołęreŚ'taftie uprawnicńd+proł*adzenia

dńałańratowniczych w za7eźrLa ści od posiadanych kwalifikacj i.

t
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R.aZDZIAŁ 3

CZŁoNKowIE KŁODZKIEGo.€}DE|ZIAŁU WOPR' ICH PRAWA I
oBowĘZKJ..

$10

1. Człoril<affii Kłqdgliiogooddziału WOFR są
ł}. cdenkowie zwyoząigi-,
2} czŁonkowie wspierąiąey'
3) członkowie honorowi

$ 11

1. Cz*gnkiem zwyozą}nym moze zostaó osgba ftzyema,ktgra ukonezyła l8-ty
tok z,yeia i rgfrosiŁa swófr'akoes.dgKłodzlriego oddziafu WOPR na
podstaw.ie płscnn*ei deklaraeji.

f . Q*erft<ami KŁodzlrieesodduiał* woP.R po'sąby6 rorłmięz m*ołe&ł
a) vr \łriek.B od 16-'18 lat.i korzystaó z ęuy.bsegs.i biemeg*.prawa

łv'yborezego z Ęm ze nie nnsgą stanowić wid<szgtoi;
b) po*izci 16lat po uryst<a*i+ elsemneizspdy przędstgrłriei€}a uste$rev/ego

Łer pravra udziafut w głossrilra"i* ną_wdn}.m.zębra*iu wwbez
korzystarna z cryfrłlego i biernego prawa wyborczego.

$12

C#onck zrĄryaetl}y ma pravr+de
ł. Cą.nnego i bierneg+F}rawa wybołezcgo'
2, Bra*audziah* w prae'aeĘ szkełenił*i' imBrezaehoraz korzysfa*ia z

wszetrkieb wządzeń vroP''R na.zasadaeh otrcesl+*yeh przez'władze wffR.
3, Zgłaszaler+e postulatów i wniggków wobę€ \il/ładz woPR"

włed6 W.sR poffioay w zdgesie.realiaaeji zadań stat,utovtryeh.

4. Używaft1ę odunźk i bandery woPĘ atakże reprezentowanie WOPR w
imptezaeh i aawodaeh

5' Korzyshnig.z innych uprawnień wynkających ze statufu i uchwał wŁadz
woPR. 
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Do. obowiązkó,rv ezłonkółrr rwyeĄnych nałe*y :

Ł. Przes#zęgaa.}e statuttrgraz uohwał i.post.anowień włade łVOPR.
2. BranieczJn}nogo udzięfu w rca|izacji stafutowych zadafiKłodzkiego

Oddui,*B TWOPR.

3. Ręgularne opłacanie składek człortkowskich.

$14

1. Człsnkiem wspierająeyfe KŁsd*i.oddui.ał woPR moze byó osob'aprawl}Żr

lub fizyexra zainteręsq]ilraaź}.spfitwaffii bo-Zp1€pzęńst.w* ryo*a h#rJ<iegona
wodaoh, kgra zadektan1ie pepareie finsnsewe lubime nafreęZK}odzkiego
oĘdziah} woPR i zęst.mic plrzyjęto na podstawie pisemnej deklaracji przez
Ztzą& Kłodr]<le go oddziałB w.oPR.. f , Cdorck wspięrąjąqx*osoba prawna dziaŁa za pośrednictwetn Swego

Brzodstanrioiela.
3. Członek wryrerający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka

Tvyczajnego.
4. Qz}ę*ostwo wspierająee ęstqie na sloJtek dobrg'wołnęge w5.stą{eda

cz:łonka zgioszonego napiśmie trtlb str<ręślenia pr.zez .Zrr:ząd.woP'R Z listy
człod<ów lab utraty osobssos€i prawnei' *.takie rapr'zesta*i*' wsparcia
finansowego lub innęg6 tatzęczKłodzkiego oddziafu WOPR.

$15

1. cuło*il<ostvss honorq'tryę *adąię w dro4zc uohwffKrąiowy Ztez*.woPR
ędenkom anryezaj n5^m. szoze golnic z**rŹenym dla działa|naŚ ci WOPR i
k.zewiępię idęi ratour*ietsra'wednege

i f . Człgnck honorowy po*ida wszys{śie prawaezłonka zwyez*jnegoa
pen*dt+'.zlłrotniony j.est 04 obot#i€ku-płaeenia sl*adek człgnkosn.-slśi€h.

3. Człgnkostwa honorowego pozbawia w drodze uohwały Krajowy Zjazd
WOPR.

$16

Cłło*kesfi#słv KŁodakin*sddri*le ]ĘQPIł ustaje na skutek:
ł; Pobr+llre}Eęep wystą9ie*ia ezłgnka
2. .Słeeś}enia z łisĘ człpnł<gqńr na futek $ie płasę*ias]dadek c.Złogkswski€Ł

lub nie brantavdziafu w tyaltzacji zadaistatutovryeh.przez okres 4 lat lub

śmię.roi ezłonka'
3. $/yk}uerę*ia członka z pgvrodłr E*€,przęs*€egania statdtu i uchwat woPR

oraz innych obowiąpujących p1.zęp!sow.,'t. ' 
.
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Uclrwały w sprawie skreślęń }ub wykluezeń ozłonków pod€rffiu1ę Zarząd
Kłoł1d<ięgo oddziah} woPR, samodzielnie lub na wniosęk oddziałowej
Kornisj.i Ęsoyplinar'nej*
Rozwiąg"ania się Kłodzkiego oddui.afu VloPR.
8d uohrvały zarządu-w spravrie s]ęreŚlęn k*b wyk}uezeń prry#g$ie pfawo

o'*vgłan.ia ds Z}a*dłł Kłqdrkiego oddziafu WOPR w terminie 30 dni od

doręeze*ia*ehwały
Złożęnte odwołania od uchwały nie wsfrąrmuje jej wykonania.

R:O.ZDZLAŁ 4

wł', ADZE KŁoDzKIEGo ODDZIAŁU woFR.

$17

wła4zaffii KŁsd*ięgs oddzieh} WOP.R są.

r} Ziaz4 Kłqa:{<is' gg oddział* woPR,
f) Zarrąd Kłoddęięgsodd*iah* woPR'
3 } Komis}a.RewĘ.ina'KŁodz1ęic ggodduiah} woP' ą
a} Korltis}a pysc.yptiaarna KłodEkiego oddziałł woPR.
Kadeneiaw*adz trwłtlat' iehwy'bor edbyw*sĘ w g*oto.iva*i*Ęinym lub

iałłre1'm.w zdeznoŚciod podjętciuohwały Wzez' waley Zj&,
W prąpadls} usĘlie#a.1ub.wykluozenią człgnk* wladjz. woP.R w trakei€
}cadene6- }etcli do j ęi kore* pezestdo'wĘoei siż 6 miesĘcy skłać +sobowy
władu moze być uzrp.ehieny ałc tięzbadokeoptev*anxeh nie soze
przek<roczyćLf3 liczby członków pochodzących z wyboru.

$18

1. Uchł*a$ władz Ktodzlęięgsod&iał* woPR zapad"ią wĘ.k.zas€Ę głeso$ń

przy obecności przynajmniej % liczby osÓb uprawnionych do głosowania.

$le

Ziazd Kłodrkieeg o{+uiah woP.'R €dbffe się o+ t }at w miejse* i
termi*ie rrsblenym pwr Ztzą&Kła'ddeię geoddriah} WoP' R, * w

przeJ<roc.zenia 50 członk Ów Zjazd cztonkow jest zasĘliony
Ziazćęm pclegatów.
€złeskgłarie l+ń delegae i wa Z1az4 Kłodukiego-oddziab w: oPR pgwhłti

ĘÓpo,arladomieni q miejscu i terminie Z1azdt.co'.pajmniej na 14 dni ptzeó
jeg$tęrminęn. 

'..'.,
ZjazdKłodzlriego oddziafu WOPR mozę być zwyc|,ruoy i nadzrryczajny.
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1. W Zjeździe Kłodzkiego oddziafu WOPR biorą udziat z głosem
decydującym:
1) członkowie zvr.yczEfi7 lub delegaci wybrani na zebraniach koł wg klucza

Wyborczegoustalonegokażdorazowoptl-ezZataąiKłodzkiego
oddziaŁa woPR,

2) przedstawiciele cr.łotków wspierających wg klucza wyborczego
ustaloneg o każdoruzowo prze z Zarząó Kłodzkiego oddziału \MOPR"

3) delegaci zacbawląą swój mandat na czas kadencji v,rŁadz.

2. Z głosem dorudczym rnogqbrać udział w Zjeździe Dele gatow Kłodzkiego
i Oddzia u WOPR:

1) przedstawiciele centralnych wtadz WOPR,
2) członkowie władz Dolnośląskiego woPR'
3) członkowi e ustępuj ęcy ęh władz Kłodzkiego oddziału woPR"
4) honorowi członkowie \MOPR' których macierzyĘ jednostką jest

Kłodzki oddział WOPR'
5) osoby ZaptaszorLe ptzez Zaruqd Kłodzkiego oddziafu WOPR.

$21
Do kompetencji Zjazda Kłodzkiego oddziału WOPR należy:
1. Uchwalenie ZtrIlan do stafutu KłodzJ<iego oddziafu WOPR.
2. Uchwalenie kierunków i programu dńaŁantaKłodzkiego oddziafu

s/oPR.
3. ocena działalności ustępuj4cych władzKłodzkiego oddziafu WOPR.

i 
- j 4. V/ybór władzKłodz,kiego oddziafu WOPR oraz delegatów na

Dolnośląski Zjazd WOPR odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

5. Udzielenie absolutorium ustępując emu Zarządowi Kłodzkiego oddziaŁu
woPR na wniosek ustępującej Kłodzkiej Komisji Rewizry.jnej.

6. Roąpatrywanie innych spraw wniesionych ptzazustępujący Zatząd
Kłodzkie go oddziafu i ustępującą Komisję Rewizyjną Kłodzkiego
oddziafu woPR lub delegatów.

7. Wnioskowanie o nadanie członkowstwa honorowego do Zarządu
Głównego WOPR.

8. Roąpatrywanie odwołań do uchwał v,rładzKłodzkiego oddziafu WOPR.

j ., :. !,
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Nad-zł{rfczĄ*y Zjazd Kłodzkiego Oddziału WOPR może być nvołany na
podstawi,e:

1 . UchwaĘ Zarządu Kłlods'kięgo odds"iału W$P.'R' pedejrnowanoj

kwa}iEkowaqą wi{kszoŚ cią2l3 Liczby osÓb uprawnionych do
gSssovrartia.

2. Na wniosek co najmnią ?l3 liozhy członków Kłodzkięgo oddziału
WOPR.

3. Na-rłmiosek 2l3 łicrhy człoŃów Kłodzkiej Komisji Rewizyjnej
WQPR.

4. Na@e Za:Fty ĄwdKŁoddęiego oddziałtr woPR powfirion.byo

av'ołan5ł saipóźł}i€i vr terłnin.ie s tygodai od daty zgho*zenia wniosku
i obradpje nad sprawami dla ktorych został zwołany.

$23

1. ZarząóKtodzkiego oddziafu woPR maie|iczyć od 5 do 9

czło'nkćw.
2. Zwzą&Khoddeiogś)'odd*iafu \I'/'oP R wybier.a ze $Ą€go. grosa

'k,ezydium Zmłą&tw skhdzie S.oyibłv tymprezes*i Z-eh
wieęsrezesg% sekrętasza i skarb*ika o-itre ZarządKłodzlciego
sazi*t*woPR *ię posfanowi inae,z*

3. F.gsi€dzeaią Zarządu edbyłvają sĘ eonąipeĘ 3.rary,$f rgł<+

a. Pggiedzęnia Prez,ydium Zar.ząd*powia*y ed'u*'6 sĘ vr miarę
po*zeby, jednokze *ie r.zadzieipiż raz n**ry miesiąoe

5. vr pqsi€dz ewaeh Z,wząeł naięgszaf}fo*zenie mgze braś ł}duiał

Przewoctni cz&py Komisji Rewizyjnej Kłodzlciego oddziału WOPR.

sf4

Do komęrcteneii Zarr,ą&r K}edrłeiege oddziah* WsPR'patecy kiergrr*nie
*uiałelsss€Ę Kł'edzkiego oddziału woFR niędry Zjazda,ni l & W

szczególnoŚci:
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5 . PowoĘwanie kgrnisj i problemoąaryoh- do opraoow ań r 6żny ah- zagadnień
do'tyczącyoh dz.iałalnoś€i KŁodfi{ięEp'oddziafu TVOPR.

ó . Zarządzanie majątkiern i' funduszami.
7. Ustalanie zasad wńoru delegatÓw i przedstawicie|inaĄaed Kłodzil<iego

Oddziatu WOPR.
8. ZwoływanĘ Zjazdu Nadzrnry.czajnego i Zjazdu Kłodzkiego oddziafu

ĘVoPR
9, Zaciąg;an.ie zobgwipafł w irnieniu Kłodzkiego odduiału WOPR.
trs' Fgdeimowa*ie deoyzji w sprawa€h"nagxid i kar.
11. Uchwałanie regulaminów pracy: Prezydiurn i Biura Zarządu Kłodzkiego

Sd&tuhrWOPR.
12. Rgzs*ryga*rie Spraw spornyehpgłT}Ęduy ezłgnkami w przypadku braku

Komisj i Ęsoyplinarnej. Kłgdd<iego. oddu iah} woPR
13. FodeimCIłranie decyzii.w sprarmaeh strcreś.lenb i wykluezei*ezłonkÓw

] Kłodzkięgo oddziafu woPR lub ponownego ich przyjęcia.

$2s

1 . Prezydium Zarządu Kłodzkiego oddriał} woPR kieruje dziąłalnością w
ok€się międzv posiedzeniami Z,erządł".

f , I}eh#a}y-P'rezydium ZarząAł*.KŁedffiogo oddeiałtl s/oPR zapądaią
więksuoś€ią gŁosow przyobeoaoś€i eg nąip*iei : 1)1 ę*ar!.ę6w Frezyóium; .w

$m preres* lub jednegoz w.ioeprez€soll/ i podlegają przedstawieniu na
najbliżsrymposiedzeni+rZ*ządu.

$26

Frezes Zafządu Kłodzkieg+ oddeiah woP.R kier*ie dziaŁahgr*eĘ KŁodr,kiego
odduiałE.WoPR łączrie z drę.imezhski€m trrery4ium w ołqesic mię,duy

.; posiedzeni*mi Prezydium, a podjęte decyzje podlegająnadzorowi Prezydium i
Zarząót. 

s z7

1. Komisja RewĘj.na Ktedzt<iessodduiał} sl*ad* się z }'do 5 członkÓw w
tym: pzełvodniczącęo, jegs- Zas*ęp€y i sekretarza'

?,. e;ffias{ie Komisji Ręvrizyiaci KŁgddeisgood4ziah maiąBr*ln+brania
.Edziek} w śłesiędzeniach Zarąd;'* łraz P+ezydium z głasem doradezynn..

3. lY posicdzeniu Komisji Revriaxiaeiffig:Łe brać udzi ał tazaploszenie Prezes
Zarfądu Kłod:kiego oddziafu WOPR.

$ 2'Ł" 
.. '.; ,

J. --

1. Do zakresu działalnoŚci Komisji Rewizyjnoj rło.!{ciego oddziałuna|eĘ:
ii.-'-,1
i'

i
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A. przeprowadzęnie co na}glnie7raz w roku kon'tr'oli działałnośoi
Kłodzkieeś} oddziahr WOPR Z€ suoze gólnym. uwzgłędnienienr

duiałąłngśei fin-ansowo-gospod arłzej pod względem celowoŚci,

nzetelngŚci i gospodamośoi,
B' wystrurięnie do Z*rzą4uKłodr.kiego-oddzi.afu W-OPR z vrnimkami

,"ł*ił,arą'ynri z tts'taleń ksne'oli i z ządanlern .wyj.aśai€ń'

C. składanie sprawozd uh Z@+wi.- KMzkiegp' odduiałłł o s+anie

gosBodarki otaz- *giałahgśei Earządu K&odzkie go $/oP'R, a. takze

s+aqńa*ię qeniosłów e udzietręnie absolutorium ustępując emu Zatządowi
Kłlodd<.ieg* oddziah* woPR.

2 . S zwę,gŃrlł+y z'alcres. dziakd.* Kondsii R€wizyjaei. oleręŚla rę gulałnin
.opraao{M'arły na. podstawie obowiqpt{ąeyeh przepisów prawnych i uchwał

Zjazdv Kłodd<iego oddzilłłu woPR.
3. Posiedu€Eia Komiąii Rewizyjnej Kłodzkiego oddeiafu odbywają się w

miarę potrzeb.

$2e

Komisj a DyscYPlinarna.

KDje.st władzą KŁodrkiegs oddzia}u' woPIŁ pewołaną do:

t. Roąpatrywania spra\^r członków woPR doĘczących naruszania statutu lub
. uęhvał wład*.
2. Roryatr.ywanie spra\r waie.$io&yęh pffięz, Zrczą*LubPrerydium of&z

Komtsję RewizyjnąKłodzkiego oddziafu WOPR wobec pehriących funkcje

lilfę'właduaQh
1. .trJebwalenia własnego re gulminłr dyssyp}inarnego WoP'R.
4. Wnioskowanie do Zmząduo nagradzante zasŁuitonych osób dla Kłodzlriego

Oddziatu WOPR.

$30

KE}*łada sĘ z 3 ćo 5 edgakóvr ktorzy n+pien*sqm Bosie..dzeniu
wyhęrąią zę sv'rogo grote pffi ewodtioząeego i selgetmza..

e'łqnł<Ń;e KD uie msgąpełnió innych funkcji z wyboru we władzach

Kłodzkiego WOPR.

1.

f.

$31



l1

RoZ'DZIAŁ 5

JEDNOSTKI TERElTOWE I ICH wŁADZn.

$32

ł . Tersngwe iednostti org'anizaovjne sł<ład*ją sĘ z koŁ idrtlzyn'
2 . EIa r eaŁ.lł:ae}i zadas.wynil<arągyoh ze stałafo' Zwząd Kłodzki e go o ddziafu

u'roPR plowoł*je i rozwiptłio kgł* i dr*ryny
3 . Rozwiązaftie jędno*i terenowei trub inne ge podmioft} Kłodzkiego

] ffiEiah}woPR nmĘpĘi€t na.podstaxie uchwały Zarządu KJod:kiego
odduilfu woPR w prr5ęadkaoh;

a) za6rzestmi& dziakhossi stag*tsvrei
b) ńożenia wniosku o rcrvtiązanie jednostki terenowej.

$33

Watne zebranio j est najwyŹ sząwładzą j edno stki terenowej .

$34

Ds wdsęso Zebranią nalezr: : r*ohgralenie.prograffiow driataftia, wybćrr

ęzegnków władz i delegatółar. w* Zj*z4 Kłsd*i€ge Qddziatu woPR,
1gzpa#Ysra*ię i zatsłięrĄzanic ęral*ozdań wŁadą ot.Mudzielanie lub odmowa

. ; udzielenia absolutorium ustępująclm władzom.

$35

W okęsie ffi iędzy Wa1rry6 Zęb{a*iffii Zmząóicdnestki terene*ej kier-.u}e

dńałalnościąjednostki WOPR na terenie swego działania, zgorlnie ze statutem.

$36

Druzyna ięst pedstawowąiedaes&ą orgaaie.aeng.ą wgpą podłegfę

ręryqsre&i]o-,rvładzom kob, a w rzęzq,sólĄ@' przrypadku Zarządowt
Kłodzlcięgooddziafu WOPR',,1..,.' ' . ].,...

I
c.nF7i,- ssl ,,
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DruZyna WOPR ulrbiera kierownika spośrod.swyeh ezłonł€{ił''{ w głosowaniu

bezwzględ*ą w.iększose1ą głssÓw , w obecnoŚci połowy członkow
rprawnionych do głosowania.

$38

Do ządan druryey woP'R nałeży reałizowaai€ oelów statuto'lvyeh'

organizowanie sd<olenia podst'avrewe go- i deskgnałenie umiejęHośoi
ratownie'.z.yehezłonkÓw, podnoszenie lqrvalifikacji przydanrych w ratownictwie
wodnym.

R:o.ZDZ'IA.Ł6

MAJĄTEK I FUNDUSZE..

$3e

IvIajątek Kffigkiego oddziafu WoPR stanowiąruchomoŚci, aktywa i inne

fundusze.

$40

t. irauami powstaniamaiątku Kłodzkięgo oddziału WOPR są :

e}. apłafy- vfpis€|lrc i gkł€dki-.członkowskie,

b) dotapje i subwencie,
c} fugłnrlzny; zapisy i ryadki'
ó} iffię Ęły\łry, z daiałąlneriei *afiłtew€} i'egspodafeĘil
ę} do€hody z gfianrqsei publiemeiw $mdotaoię z fudae}|

2. Keodd<ioddział woPR prowada.i gospodarĘ fi*ans ewąoruz'
rachunkowoŚć Ęgodnie z obowią4ującym prawem'

$41

Dlę waznesęi ośvriadezeń wolipi*m idokus€ntó\fir w przcdmioeie pra* i
obowiązkgw ma*ątkewyoh Kłeduki€gg o&iah} sń+PR lpymaga*ę są p. odpi*y

d'wooh osób: Frezesa i Ska#*ikalubupo*rarł*onych ptzez Zaruąd innych osÓb

bęĘcych członkami ZARZ/pU woPR
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$42

Kłodzki oddział WOPR lnoz€ trvorzyc społki i fun,dusze oraz przystępować do
juz istniejących i korzystać z osiąganyclr doclrodow na cele statutowe.

R.O.ZDZIAŁ 7

ZMIANY STATUTU I RoZwIĄzANIE KŁODZKIEGO ODDZIAŁIJ
WOPR.

$43

Uchwałęnie stafutu lub jęgo zł*Iaftaoraz podięcie uohwały o rozw.iąpaniu
Kłodzkiegooddziałtl woPR p{zez Z1azd K}gdzkiego WOPR wymaga
kwałifikgwanej'większoś ęł 2 /3 g*esów, prry obecności co naj rnniej połowy
upra$rfłiof}yeh do głosowania detre gatow.
Uehwalc*ie stafutu l,ubjego zrniana oraz rozwiq.zan'io Kłodzkiego oddziafu
WOPR rnogą być pr.zedmrote m obrad Zpzóu Kłodzkie ge oddziału
rvy}ąeznie wtedy gd5' sprawy te zostĄ +rnięszezgne w porządku obrad.
Mejmąiąę uohwałę o rozw.ięa*iu KŁg4zkiegg oddziafu WOPR Zj,&Z4

Kłredzkię ge oddziału ołcre śła sp o s ób przeprow adzenia likwi dacj i or az
pr zeznaczenia maj ątku.

R:OZDZIAŁ 8

POSTAITOWTENIA KONC OWE.

$44

Statut oraz pgo złniany wehedzą w zxeie po upfawomocrdeniu się
postanowienia sądu rejestrowego.

2.

IJ.
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