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Katowice dn.L6.09.2O2O

wg rozdzielnika

W oparciu o statut Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach § 26 pkt. 1 i § 30 ust.1

oraz w oparciu o uchwałę Zarządu z dnia 14.09.2a2ar.

Zarząd $ąskiego Związku Piłki §iatkowej

postanowił

zwołać na dzień 19 października 2020 r. /poniedziałek/

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
w związku z działalnością w latach 2OL&2O2a.

Zebranie odbędzie się w Restauracii,,Braks'ul. Bończyka 13 414{X' Mysłowice
o godz. t7.00w pierwszym terminie i o godz. 17.30 w drugim terminie.

Równocześnie7arząd uchwalił klucz wyborczy Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:
- 1 przedstawiciel, dla każdego członka zwyczajnego (klubu) - członka ŚZPS,

- 1 przedstawiciel dodatkowo, za każdy zespół szczebla centralnego za drużynę w oddzielnie dla

kobiet i mężczyzn.

Czynne prawo wyborcze posiadają przedstawiciele spełniający postanowienia statutu w § 31 ust.l i § 32

ust. 1 ł 2. wg stanu klubów na dzień 3L.12.2Ot9 r. Przedstawiciele klubów nowoprzyjętych mogą

uczestniczyć w zebraniu z biernym prawem wyborczym.
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Jednocześnie prosimy o przesłanie pełnomocnictwa dla delegatów z Państwa Klubu lub potwierdzenia,

że przesłane na zebranie w dniu 27.U.żO2O r. pełnomocnictwa pozostają w mocy. "Przedstawiciele
powinni posiadać imienne pełnomocnictwa (wskazania) Zarządów Klubów, podpisane przez
uprawnionych członków 7arządu Klubu - zgodnie ze statutem Klubu. W przypadku upzedniego
wskazania przedstawiciela na Zebranie w dn. ż7,04.2020 r. (bez określenia, że wskazanie jest

nieokreślone w czasie), konieczne jest przedłożenie nowego pełnomocnictwa (wskazania) lub
potwierdzenia, że poprcednie - dotyczące dn.27.04.2020 r. - pozostaje w mocy również na Zebraniu w
dn. 19.10.2020 r."

Brak pełnomocnictwa lub brak potwierdzenia poprzednich pełnomocnictw stanowić będzie podstawę do
odmowy uznania przez Walne Zebranie uprawnień przedstawiciela.

Jednocześnie Zarząd Śzps informuje, że aktualność zachowują materiały przesłane w związku z
wyznaczeniem (następnie odwołanego)Walnego Zebrania na dzień 27 kwietnia 2020 r. {w szczególności
projekt porządku obrad i projekt zmian w statucie Związku). W razie potrzeby stosowne dokumenry będą
uzupełniane w toku Zebrania.

Otrzvmuia :

wszystkie kluby ŚZrS - członkowie zwyczajni,
PZPS W-wa, UM Katowice, a/a
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