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wgrozdzielnika
'W oparciu o statut ŚĘskiego ZńązkuPiłki Siatkowej w Katowicach § 17

pkt. 1,2ust 1-5,§ 18pkt. 1,2 i3,i§20 woparciuouchwałę Znąduzdńa22.02.2016.

Zaruąd ŚĘskiego Zwirykl- Piłki Siatkowej
postanowił

zwołać na dzień 11 lłwietnia2016 r. /poniedziałeV

WALNE ZEBRAI\-IE SPRAWOZDAWCZO_WYBORCZE
w mliązku z działalnością w latach 201,2-2016.

Zebrańę odbędzie się w Hotelu,Trojak" ul. Stadionowa 11 41-400 Myslowice
o godz.16.30 w pierwszym terminie i o godz. 17.00 w drugim terminie.

Równocześńe Zaruąd uchwalił klucz wyborczy Watnego Zebraria Sprawozdawczo-
Wyborczego:

- 1 delegat, dla kazdego członka zwyczajnego (klubu) - cńotkaŚZPs,
- 1 delegat dodatkowo, zakazdy zespół szczębla centralnego za druĘnę w najwyższej Lidze

oddzielnie dla kobiet imężczyzn.
Cryrnle prawo wyborcze posiadają delegaci spełniający postanowienia stafufu

w § 13 i § tS p-kty I i2. wg stanu klubów na dzień 31.12.2015 r. orazczłonkowie ustępujących
władz.*).

Delegaci klubów nowoprzyjętych uczestniazaw zebraniu z biemym prawem wyborczym.
rDetelałi Ęfu6óal szczeńk cmtrahugo za{łgająqcń z ?ktnością sRkćRi cztonĘowsĘid

za roĘ 201 6 nie otqmają crynnego praan wJ florczego fuantaał|
Delegaci powinni posiadać imięnrre pełnomocni ctwa 7,arządów Klubów,

podpisarre przez uprarłnionych członków Zaruądu Klubu- zgodnie ze statutem Klubu.
Brak pełnomocnictwa stanowić będzie podstawę do nie lznańaprzez Walne

Zębr ańę uprawnień de le gata.

Jednocześni e Zarąd ŚZPS informuje, że zgodńe z § 18 pkt. 2 i 3, sprawo zdańe
Z,arzą&y regulamin obrad, i porądek Zebtatia zostaną przesłane klubom
nie później, ańżęli 14 dni przedterminem Walnego Zebtańa.

Zńączńk : druk pełnomocnictwa.
*) 

- Jezeli do dnia 08-04.2016 r. Sąd Rejestrowy zatwierdzi Nowy Statut (uchwalony przezNadzwyczajne Walne
Zebranie Delegatów w dniu 15.06.2015 r) ustępujące władze tracą czynne prawo W nie są delegatami
Klubów

Otrąymuja:
- wszystkie kluby ŚZPS - członkowie rwyczajni,
- PZPS W-wą IJM Katowice, ala
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dnia ... ....20t6 r.
m.p.

Zarząd, Klubu Spo rtowego

(nazwa klubu)

napodstawie decyĄizdńa wsprawiewyborudelegata{delegaów)
Klubu na Walne Zabranie Sprłwozdawgm- lYyborcze Delegatów Sląskiego Związku
Fiłki Siatkowej w Katowicach w dniu 11 kwietnia 2O16 r.

postanowił

w oparciu o stafut ŚZPS § 12 pkt. 1 udzielić pełnomocnictwa i delegować przedstawiciela
(przedstawicieli) w osobach:

1.

Uwaga !

Kluby uczestnicząc€ w rozgrywkacn ŚZPS Katowice delegują po 1 przedstawicielu.
Prawo delegowania dwóch lub więcej pruedstawicieli mają Kluby posiadające
zespoĘ na szczeblu centralnym za zespół w najrryższej Lidze oddzielnie dla kobiet
i mężczyzn.
Wypelniony i podpisany arkusz pełnomocnictwa przeslać do SZPS Katowice
najpóźniej do dnia 31.03.2016 r.

2.

a
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