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ZarządŚĘskiego ZwiązkuPiłki Siatkowej w Katowicach na mocy zapisów

Statutu § 20 ust.2pkt i, podjął uchwałę o zwołaniu w dniu L5 cze1wca.ż01.5 r.

Nadzwyizajnego Waln-ego Źebrania Delegatow klubow piłki siatkowej woj Sląskiego,

celęm uchwalenia no*.§o statutu spełniającego postanowienia zapisow ustawy

,,Prawo o Stowarzyszenńch" i ,, Prawo o Sporcie" obowiązujące odpowiednio od 2011 r,

iżOlż r.

Tekst nov/ego Statutu opracowan y przezRadcę Prawnego Michała Gniatkowskiego

zKance|arii prawnój zpoznańaprry **pbłpracy prawnej członków Zarządu SZPS Katowice

zostńdoręczony wszystkim delegatóm rt.rUO* uózestniczącym w Walnym Zebraniu

Sprawozdawcry- sŻns w dniu 23 czerwcaż1I4 r. Qącznie ze sptawozdaniem)

i nie został zatwierdzonv z braku statutowega quorum,

Nowy statut Stowarzyszenia Sportowego, jakim jest Sląski ZwiązekPiłki Siatkowej

Stanowi akt prawny najv,ryższej rangl, dlatego teżproszęuprzejmie Pana Prezesa

o oddelegowanie ,*oj"go p."edrtŃiciela (}rzedslawicieli ) na to nadzlvyczajne zebranie,

Miejsce i godzina zebrania: politechnika Śtąska w Katowicach ul- Krasińskiego 8

godzina 17.00 w I terminie, godz.17.3O - II terminie,

Treść nowego statutu wszystkie Kluby mogą pobrać z naszej strony internetowej

www.szps.pl.

Licząt na niezawodne przybycie.

Zńącznlkt,.
1) Pełnomocnictwo Delegata



dnia.. .....2OI5 r.

m. p.

Zarządl(ubu Spońowego

(narwa klubu)

na podstawie decyzji z dnia w sprawie wyboru delegata
(delegatow) Klubu na Nadzwy czajne Walne Zebr anie Delegatów
Śtąstiego ZwiązlrtlPiłki Siatkowej w Katowicach w dniu 15 czerwca 2a15 r,

postanowił

w oparciu o statut ŚZPS § 12 pkt. 1 udzielic pełnomocnictwa i delegowac

przedstawi ciela {pr zedstawici eli) w osobach :

Uwaga !

Ktuby uczestnłczące w rozgIawkactr Śzps Katowice detegują po

1 przedstawicielu.
Piawo delegowania dwóch lub więcej przedstawicieti mają kluby posiadające

zespoĘ na szczeblu centralnymzakażdy zespół.
wypeiniony i podpisany arkusz pełnomocnictwa przesłać do szps
najpóźniej do dnia 01.06.2015 r.

(pieczęć i podpis)

J.


