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Załącznik nr 1 do Statutu
Warunki i tryb powołania Oddziałów Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii
§1
Zarząd Towarzystwa może wyrazić zgodę na powstanie Oddziałów Towarzystwa
w miejscowościach, które uzna za właściwe.
§2
W celu powołania Oddziałów Zarząd Towarzystwa wyznacza swego delegata, który
zwołuje zebranie organizacyjne, w którym uczestniczą członkowie Towarzystwa
zamieszkali na obszarze działania tworzonego Oddziału.
1. Zebranie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków
Towarzystwa zamieszkałych na obszarze działania tworzonego Oddziału.
2. Na zebraniu tym dokonuje się wyboru Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
3. Zarząd

Oddziału

używa

pieczątki

z

napisem

"Polskie

Towarzystwo

Neuroendokrynologii - Zarząd Oddziału" z podaniem adresu siedziby.
§3
Ogólne zebranie członków Oddziału odbywa się co trzy lata (najpóźniej w dwa miesiące
po Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa).
1. Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
Zawiadomienia o zebraniu zawierające porządek dzienny ustalony przez Zarząd
Oddziału powinny być rozesłane członkom przez ten Zarząd na dwa tygodnie przed
terminem zebrania.
2. Ogólne zebranie członków oddziału otwiera Przewodniczący Oddziału, po czym
członkowie wybierają Przewodniczącego zebrania.
3. Ogólne zebranie członków Oddziału przyjmuje sprawozdanie ustępującego Zarządu
Oddziału Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Oddziału zwykłą większością głosów.
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§4
Ogólne zebranie członków Oddziału dokonuje wyboru nowego Zarządu:
1. Przewodniczącego,
2. Członków Zarządu z list zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez członków
Oddziału.
§5
Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego, jego Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza wybieranych co trzy lata przez ogólne zebranie członków Oddziału

zwykłą

większością głosów.
1. Zarząd Oddziału:
a) realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym jego działalnością,
b) prowadzi i uzupełnia listę członków oraz przesyła ją do Zarządu Towarzystwa,
c) pobiera składki członkowskie i przesyła je do Zarządu Towarzystwa. Zarząd
Oddziału może zatrzymać 50% składek na potrzeby własne,
d) Zarząd Oddziału jest reprezentowany przez Przewodniczącego lub jego zastępcę,
e) uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu, a w razie ich równości przeważa głos
przewodniczącego,
f) Zarząd Oddziału składa co roku Zarządowi Towarzystwa sprawozdanie
z działalności, najpóźniej na miesiąc przed ogólnym zebraniem członków
Oddziału,
g) w razie potrzeby Zarząd Oddziału może dokooptować do swego składu nie więcej
niż dwu członków.
§6
Komisja Rewizyjna Oddziału
1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzą przewodniczący, jego zastępca
i trzech członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
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a) kontrola bieżącej działalności Oddziału,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
c) badanie co najmniej raz w roku gospodarki finansowej Oddziału.
3. wnioski z kontroli oraz w przedmiocie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
Zarządowi Oddziału Komisja przedstawia na ogólnym zebraniu członków
Oddziału.

