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W oparciu o statui Sląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach § 17

p16. 1,2i§18pk1. 1,2i3,i§20orazwoparciuouchw-ałęZarządtlzdrria12.05,20]4.

Zarząd ŚĘskiego Związku Piłki Siatkowej
postanoWił

zwołać na dzień ż3 czerwca ż014 r. /poniedziałekl

WALI\E ZEBRAI\IE SPRA\NO7.DAWCZE
w zrviązku z działalnością w latach 20l2-2al4.

Zebranię odbędzie się lv gmachu Politechniki Sląskiej w Katowicach
ul. Krasińskiego 8 II piętro" Aula - wejście głowne, o godz. 16.30 w pierwszym terminie

i godz. 17.00 w drugim terminie.
Równocześnle Zarząduchwalił klucz wyborczy Vfalnego Zebrania Sprawozdawczego:

_ 1 delegat" dlakażdego członka zwyczapego (klubu) _ członka SZpS,
- 1 delegat dodatkowo, za zespłły szczebla centralnego zakażdy zespoł.

Czynne prawo wyborcze posiadają delegaci spełniający postanowienia statutu

w § 13 i § l8 p-kty t iż. wg stanu klubow na dzlęń 1,2.05.2al4 r. oraz członkowie władz.

Delegaci klubow nowoprzyjętych uczestnicza w zebraniu z biernym prawem wyborcz_1,"m,

Delegaci klubow szczębla centralnego zalegających z płatnością składki

członkowskiej za rok 2014 nie otrzyrrrają czynnego prawa wyborczego (mandatu).

Delegaci powinni po siadac imienne pełnomocnictwa Zar ządow l(lubow',

podpisane pr zęz uprawnionl,ch czło nk ólu z ar ządu klubu.
Brak pełnomocnictwa stanowic będzie podstawę do nię uznania przezWa|ne

Zebr anie uprawni eń delegata.
JednocześnieZarząd SZPS informuje" żezgodnie z § 1B pkt ż i 3, sprawozdanie

Zarządu" regulamin obrad , i porządek Zebrania zostanąprzesłane klubom
nie poźrriej , aniżeli 14 dni przed terminem zebranta.

Zńącznlk,. druk pełnomocnictwa.

Otrzvmuia:
- wszystkie kiuby SZPS - członkowie zwycząni.
- PZPS W-wa,
- a.a.
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Zarząd Klubu Spońowego

( nazwa klubu)

na podstawie decyzji z dnia w sprawie wyboru delegata
(delegatów) Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawcze
Sląskiego ZwiązkuPiłki Siatkowej w Katowicach w dniu 23 czerwca2a14 r.

postanowił

w oparciu o statut SZPS § 12 pk. 1 udzielić pełnomocnictwa i delegować
przedstawiciela (przedstawicieli) w osobach :

Uwaga !

Ktuby uczestniczące w rozgrywkach SZPS Katowice delegują po

1 przedstarricielu.
Piawo delegowania dwóch lub więcej przedstawicieli mają kluby posiadające
zespoĘ na szczeblu centralnym zakażdy zespół.
Wypełniony i podpisany arkusz pełnomocnictwa przeslać do SZPS
najpóźniej do dnia a9.06.żat4 r.

(.pieczęć i podpis)


