
Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski  

Kielce, dnia 1 lutego 2019 r. 

 

Szanowni Koledzy 

 

Zarząd Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwołuje Nadzwyczajny 

Sejmik Sprawozdawczo Wyborczy. Odbędzie się on w sobotę 16 lutego 2019 roku, o 

godzinie 11:00, w siedzibie WSP Społem na ul. Mielczarskiego w Kielcach.  

W trakcie Sejmiku odbędzie się:  

1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały o 

przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na cele statutowe na rok 

następny, 

2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za okres 

kadencji,  

3) wybór nowych władz Związku,  

4) przyjęcie nowego statutu. 

 

W ostatnim czasie sześciu kolegów z ośmioosobowego Zarządu zgłosiło rezygnację lub 

zamiar rezygnacji z pełnionych funkcji. Rezygnację na najbliższym Sejmiku składa 

między innymi Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. Rezygnacja więcej niż 1/3 

składu Zarządu sprawia, że nie można uzupełnić składu przez dokooptowanie - 

musimy wybrać nowe władze.  

Pilną sprawą jest dostosowanie Statutu ŚOZŻ do nowych przepisów prawa oraz do 

zaleceń sformułowanych przez Kodeks Dobrego Zarządzania przyjęty przez Polski 

Związek Żeglarski.  

Dokumenty Nadzwyczajnego Sejmiku, w tym: 

 projekt Porządku Obrad,  

 Regulamin Obrad Sejmikowych,  

 projekty uchwał,  

 sprawozdanie finansowe Zarządu i sprawozdanie merytoryczne Zarządu, 

 projekt Statutu,  

będą dostępne na stronie internetowej ŚOZŻ ( www.sozz.pl ).  

 

Następuje nowy podział mandatów. Zmiany w ustawie o sporcie oraz w ustawie o 

stowarzyszeniach, które nastąpiły w 2010 roku, wprowadziły konieczność uzyskania 

przez kluby osobowości prawnej (wpis do KRS). Kluby bez osobowości prawnej nie 

mogą być członkami zwyczajnymi ŚOZŻ ani PZŻ. W związku z tym Zarząd ŚOZŻ 

podjął uchwałę o zmianie statusu klubów nieposiadających KRS. Stają się one 

członkami wspierającymi. Zgodnie z zapisami Statutu ŚOZŻ, kluby takie mogą być 

zrzeszone ale są pozbawione czynnego prawa wyborczego.  

http://www.sozz.pl/


Świętokrzyski Okręgowy Związek Żeglarski  

Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Sejmiku Świętokrzyskiego 

Okręgowego Związku Żeglarskiego zwołanego na dzień 16 lutego 2019 roku:  

1. Otwarcie Sejmiku, przestawienie informacji o rezygnacji 6 członków Zarządu z 
pełnionych funkcji - Prezes Bogusław Tomasik  

2. Wybór (w głosowaniu jawnym) Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania 
(protokolanta) i przekazanie prowadzenia obrad.  

3. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.  

4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.  

5. Wybór (w głosowaniu jawnym) Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji 
Uchwał i Wniosków.  

6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej o prawomocności 
Nadzwyczajnego Sejmiku i zdolności do podejmowania uchwał w sprawie wyboru 
władz i zmian Statutu ŚOZŻ.  

7. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za okres kadencji.  

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.  

9. Sprawozdanie Sądu Związkowego.  

10. Dyskusja.  

11. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.  

12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.  

13. Przyjęcie sprawozdania Sądu Związkowego.  

14. Zgłaszanie kandydatów (przez delegatów z Sali) do władz Związku: Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej, Sądu Związkowego. 

15. Wybory nowych władz (w głosowaniu tajnym). 

16. Ogłoszenie wyników wyborów.  

17. Ukonstytuowanie się władz związku (w głosowaniu tajnym).   

18. Przedstawienie projektu zmian Statutu i dyskusja.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.  

20. Zakończenie obrad 


