POLSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH
FEDERATION POLONAISE DES SOCIETES D’AVIRON
POLISH ROWING ASSOCIATION

L.dz. 248/2018

Warszawa, 15 maja 2018

KOMUNIKAT nr 2
dotyczący zwołania i przeprowadzenia
Sejmiku Sprawozdawczego Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją
Prezydium Zarządu z dnia 11.05.2018 zmianie ulega termin i miejsce najbliższego Sejmiku
Sprawozdawczego za 2017 rok na 30 czerwca 2018 roku w Sali Audiowizualnej w budynku klubu
Gopło w Kruszwicy o godz. 18:00 w I terminie oraz o godz. 18:30 w II terminie.
Zmiana terminu podyktowana jest koniecznością należytego przygotowania zmian w
Statucie PZTW wynikających z wymogu dostosowania go do znowelizowanej Ustawy o sporcie oraz
wprowadzonego miesiąc temu przez Ministra Sportu i Turystyki Kodeksu Dobrego Zarządzania w
Polskich Związkach Sportowych. Duża ilość zmian dokonana w ostatnich kilku latach oraz kolejne do
wprowadzenia aktualnie spowodowały, że Statut wymaga napisania niejako od nowa, aby zachować
spójność i przejrzystość jego zapisów. Dlatego, aby prace nad Statutem nie przebiegały pod presją
czasu, a delegaci mieli możliwość zapoznania się z projektem przed walnym zebraniem, PZTW
postanowiło o zmianie terminu Sejmiku.
W związku z powyższym zmianie ulega również termin przekazania do biura PZTW nazwisk
delegatów, którzy będą brać udział w Sejmiku Sprawozdawczym PZTW na 15.06.2018.
W załączeniu przesyłamy skorygowany kwestionariusz, który po wypełnieniu prosimy odesłać na
adres Związku (drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pztw.pl lub pocztą) oraz regulamin i
porządek obrad Sejmiku.
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PROJEKT
Zarząd PZTW na podstawie §22 Statutu PZTW przedstawia
Sejmikowi Sprawozdawczemu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich

PORZĄDEK OBRAD
Sejmiku Sprawozdawczego Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
Warszawa, 30 czerwca 2018 r.
I termin - godz. 18.00 II termin - godz. 18:30
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otwarcie Sejmiku i powitanie zaproszonych gości.
Wybór Sekretarza Sejmiku.
Przyjęcie porządku obrad i regulaminu obrad.
Wybór komisji Sejmiku:
a. mandatowej
b. wnioskowej
c. skrutacyjnej
Przemówienia powitalne i okolicznościowe.
Wręczenie odznaczeń i nagród.
Sprawozdanie komisji mandatowej.
Przyjęcie protokołów z Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 15.01.2017 oraz
Sejmiku Sprawozdawczego z dnia 3 czerwca 2017 r.
Zatwierdzenie zmian w składzie Zarządu PZTW
Sprawozdanie Zarządu za rok 2017.
Sprawozdanie finansowe Związku oraz opinia biegłego rewidenta.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu PZTW i nad sprawozdaniem finansowym za rok
2017.
Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu PZTW.
Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku.
Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie PZTW.
Sprawozdanie komisji wnioskowej i przyjęcie wniosków do realizacji.
Zamknięcie obrad Sejmiku.

Regulamin obrad
Sejmiku Sprawozdawczego PZTW
w dniu 30 czerwca 2018 roku

1.

W Sejmiku PZTW biorą udział z głosem decydującym:
a. delegaci Okręgowych Związków Towarzystw Wioślarskich – jeden w przypadku, gdy
okręg skupia do 3 klubów wioślarskich, dwóch w przypadku, gdy okręg skupia 4 i więcej
klubów wioślarskich.
b. delegaci klubów sportowych posiadających licencję PZTW – po jednym z każdego klubu
oraz z głosem doradczym zaproszeni goście, działacze wioślarscy, członkowie Zarządu i
Komisji Rewizyjnej – jeśli nie są delegatami.
2. Delegat legitymuje się pisemnym upoważnieniem delegującego klubu lub okręgu.
3. Sejmik jest prawomocny przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych
delegatów – w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim
terminie.
4. Obradom przewodniczy Prezes Związku.
5. Sejmik powołuje i wybiera komisje: mandatową, wnioskową i skrutacyjną w trzyosobowym
składzie każda, które działają według odrębnych regulaminów.
6. Uchwałę w sprawach Statutu Sejmik podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności, co
najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do udziału w Sejmiku.
7. W innych sprawach, poza statutem, uchwały Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów
/tj. przy przewadze głosów pozytywnych nad głosami przeciwnymi/ przy obecności, co
najmniej połowy liczby delegatów, którzy odebrali mandaty. Przy równowadze liczby
głosów zarządza się – po dodatkowej dyskusji – ponowne głosowanie. Na pisemny wniosek
zgłoszony przez delegata przewodniczący zarządza w danej sprawie głosowanie tajne.
8. Zgłoszenie do dyskusji składa się na piśmie na ręce przewodniczącego obrad.
9. Proponowane postulaty składa się na piśmie na ręce członków komisji wnioskowej.
10. W zależności od liczby osób zgłoszonych do dyskusji przewodniczący obrad może
ograniczyć czas trwania poszczególnych wystąpień do 5 minut. Ograniczenie nie dotyczy
zaproszonych gości.
11. W sprawach formalnych i w przypadku repliki przewodniczący obrad udziela głosu poza
kolejnością.
12. W sprawach nieuregulowanych statutem PZTW i niniejszym regulaminem decyduje
przewodniczący obrad.

...................................................

..................................................

Okręg, klub (pieczęć)

miejscowość i data

ZGŁOSZENIE
Zarząd Okręgu/Klubu

……………………………….....................................................................................................................
Nazwa klubu/okręgu

zgłasza Kol. ............................................................................................................................
Nazwisko i imię

e-mail: ……………………………………………………………………………
telefon: ……………………………………………………………………………
zgłasza jako swego delegata do reprezentowania naszego Okręgu/Klubu na
Sejmiku Sprawozdawczym PZTW w dniu 30 czerwca 2018 w Kruszwicy.

..........................................................................

Podpis
upoważnionego przedstawiciela
Okręgu/Klubu

