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Regulamin Klubu Seniora „ZŁOTY WIEK”  

w Małaszewiczach 

 
I. Postanowienia ogólne. 

§1 

1. Klub Seniora zwany dalej klubem został utworzony w strukturze 
organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie. 

2. Klub nie posiada osobowości prawnej, prowadzi działalność zgodnie  
z niniejszym regulaminem. 

3. Miejscem spotkań członków Klubu jest świetlica wiejska w Małaszewiczach 
przy ul. Kolejarzy 16. 

4. Klub swoją działalnością obejmuje wszystkie miejscowości Gminy Terespol. 
5. Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie udziela Klubowi pomocy 

organizacyjnej i merytorycznej. 

II. Cel i zakres działania Klubu. 

§2 

1. Celem nadrzędnym Klubu jest aktywowanie środowiska nieaktywnego 
zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego. 
 

2. Do podstawowych zadań Klubu należy: 
1) Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów, 
2) Rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, 

towarzyskiego i wypoczynku dla osób trzeciego wieku, 
3) Organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno-oświatowych, 

dostosowanych do zainteresowań członków Klubu, 
4) Rozbudzanie zainteresowań, potrzeb oraz aktywizacji kulturalno-

oświatowej osób starszych w środowisku zamieszkania, 
5) Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia 

 i sprawności fizycznej, 
6) Poprawa funkcjonowania członków klubu w środowisku lokalnym, 
7) Organizowanie wsparcia psychicznego i środowiskowego dla osób 

nieaktywnych zawodowo, 
8) Rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych. 

3. Klub realizuje zadania statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie 
w zakresie upowszechniania i ochrony kultury. 

4. W klubie mogą działać wyodrębnione sekcje, których pracą kieruje wybrany 
spośród członków sekcji przewodniczący. 

5. Klub pracuje zgodnie z miesięcznymi planami pracy klubu, które są 
opracowywane przez zarząd klubu i podawane do wiadomości członków klubu 
na pierwszym spotkaniu w danym miesiącu. 
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III. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki 

§3 

1. Członkami Klubu mogą być: 
1) Emeryci 
2) Renciści 
3) Inne osoby wspierające działalność klubu, które ukończyły 50 lat. 

2. Przynależność do Klubu jest dobrowolna. 
 

3. Członek Klubu ma prawo: 
1) Wyborcze – czynne i bierne, 
2) Udziału w zebraniach członków klubu oraz wszelkich imprezach 

organizowanych przez klub. 
3) Poszanowania swoich praw i godności osobistej, 
4) Wolności słowa przekonania i wyznania, 
5) Rozwijania własnych zainteresowań, 
6) Uczestnictwo we wszystkich sekcjach i zajęciach 
7) Korzystanie z wyposażenia klubu, 
8) Pomocy w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie 
9) Uzyskanie pełnej informacji o działalności klubu. 

 
4. Członek Klubu ma obowiązek: 

1) Uczestniczyć w pracach klubu 
2) Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu 
3) Wpłacać składki członkowskie z tytułu przynależności do klubu, 
4) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa innych osób przebywających  

w Klubie, 
5) Przestrzegać zasad korzystania z pomieszczenia klubu zgodnie  

z Regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy 
Terespol 

6) Brać udział w pracach przygotowawczych i porządkowych związanych  
z przygotowaniem spotkań klubu 

7) Szanować godność osobistą członków klubu i pracowników, 
8) Przestrzegać norm i zasad wzajemnego współżycia. 

 
IV. Władze i organa Klubu 

§4 
1. Władzami i organami Klubu są: 

1) Walne Zebranie Członków Klubu 
2) Zarząd Klubu. 

2. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna Klubu. 
§5 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu. 
2. W walnym zebraniu członków klubu biorą udział z głosem stanowiącym 

wszyscy członkowie klubu. 
3. W walnym zebraniu członków klubu biorą udział z głosem doradczym 

goście zaproszeni przez zarząd klubu. 
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4. Walne zebranie członków klubu jest zwoływane przez zarząd klubu, na 
wniosek komisji rewizyjnej klubu lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby 
członków klubu. 

5. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być 
powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy: 
1) Wybór przewodniczącego i członków zarządu klubu, 
2) Wybór komisji rewizyjnej 
3) Rozpatrywanie sprawozdania zarządu klubu z działalności klubu 

 i sprawozdania komisji rewizyjnej klubu, 
4) Udzielenie absolutorium zarządowi klubu, 
5) Uchwalanie oraz wnoszenie poprawek do regulaminu klubu. 

7. Walne Zebranie Członków Klubu podejmuje decyzje w formie uchwał 
zwykłą większością głosów. 

§6 
1. W skład Zarządu Klubu wchodzi 5 członków; w tym przewodniczący, sekretarz 

i skarbnik. 
2. Do kompetencji zarządu klubu należy: 

1) Opracowanie programu pracy klubu, 
2) Kierowanie działalnością i reprezentowanie klubu zgodnie z regulaminem 

klubu oraz uchwałami walnego zebrania członków klubu. 
3) Zarządzanie środkami finansowymi klubu 
4) Opracowywanie miesięcznych planów pracy klubu, 
5) Opracowywanie sprawozdań z pracy klubu, 

3. Kadencja zarządu klubu trwa 2 lata. 
§7 

1. Przewodniczący klubu kieruje pracami zarządu klubu i działalnością klubu. 
2. Przewodniczący klubu i z jego upoważnienia inne osoby reprezentują klub 

na zewnątrz. 
3. Przewodniczący klubu zwołuje zebrania i im przewodniczy. 
4. Sekretarz klubu: 

1) Sporządza protokóły z zebrań klubu oraz zebrań zarządu klubu, 
2) Rejestruje korespondencję przychodzącą na adres klubu i wychodzącą 

z klubu, 
3) Prowadzi dokumentację klubu. 

5. Skarbnik klubu: 
1) Zbiera składki członkowskie i przekazuje je na konto bankowe klubu, 
2) Rozlicza koszty ponoszone przez klub 
3) Prowadzi dokumentację finansową klubu. 

 
§8 

1. W skład Komisji Rewizyjnej klubu wchodzi 3 członków, którzy wybierają 
spośród siebie przewodniczącego komisji. 

2. Komisja rewizyjna klubu kontroluje oraz corocznie ocenia działalność zarządu 
klubu. 

3. Protokół komisji rewizyjnej z kontroli realizacji budżetu jest podstawą do 
udzielenia  / nie udzielenia  absolutorium zarządowi klubu. 
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V. Działalność finansowa. 
§9 

1. Klub uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich. 
Wysokość opłaty członkowskiej i miesięcznej składki ustala na dany rok 
kalendarzowy Walne Zgromadzenie Członków Klubu. 

2. Zaległości w opłatach powyżej trzech miesięcy powodują automatyczne 
skreślenie z listy członków klubu. 

3. Wpłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z członkostwa 
4. Wpłata wpisowa i składki członkowskie nie obejmują ubezpieczenia podczas 

organizowanych spotkań, zajęć, wycieczek czy jakichkolwiek imprez 
organizowanych przez klub. 

5. Klub może uzyskiwać środki finansowe z darowizn, sponsoringu oraz zysku  
z własnej działalności. 

6. Środki finansowe są gromadzone na rachunku bankowym. 
7. Do dysponowania kontem bankowym upoważniony jest Przewodniczący 

Klubu wraz ze Skarbnikiem. 
8. Rozliczenie finansowej działalności klubu przedstawia w formie sprawozdania 

skarbnik na Walnym Zebraniu Członków Klubu po zakończeniu roku 
kalendarzowego zwołanym w terminie 30 dni od zakończenia roku. 

9. Klub może uzyskiwać dotacje wyłącznie za zgodą i pośrednictwem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Koroszczynie. 

10. Dotacje są rozliczane przez księgowość Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koroszczynie zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
VI. Postanowienia końcowe. 

§10 
1. Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym 

dla jego ustalenia. 
2. Klub Seniora używa pieczęci podłużnej o następującej treści: 

Klub Seniora „Złoty Wiek” 
w Małaszewiczach 
Ul. Kolejarzy 16 
21-540 Małaszewicze 

3. Niniejszy regulamin wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Koroszczynie. 

 
   26.01.2011r. 
 
W/w regulamin został zaakceptowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
w Koroszczynie P. Karola Gójskiego z jego podpisem i imienną pieczątką oraz 
pieczątką GOK w Koroszczynie, ul Piłsudskiego 40, 21-550 Terespol   
dnia  23.02.2011 roku. 

 


