PROTOKÓŁ
z dnia 21.05.2019 roku
Z PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA W TRYBIE ELEKTRONICZNYM:
Uchwały zatwierdzającej założenia startu reprezentacji Polski w zapasach na mistrzostwa
Europy Juniorów, Hiszpania 2019 i mistrzostwa Europy młodzików
w Krakowie
Głosowanie zamknięto o godzinie 18:00 w dniu 21.05.2019 r.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Głosowanie elektroniczne w trybie pilnym zostało zarządzone na podstawie
par. 25 us. l w zw. z par. 23 pkt a) Regulaminu Zarządu.
Sposobem powiadomienia o głosowaniu był wysłany mail z konta
agnieszka.roszkieiwcz@zapasy.org.pl 20.05.2019 r. roku r. o godz. 09.56.
Tematem głosowania było podjęcie uchwały przez Zarząd w sprawie: zatwierdzenia założeń
startu reprezentacji Polski w zapasach na mistrzostwach Europy juniorów w Hiszpanii i
mistrzostwa Europy młodzików w Krakowie.
Członkom Zarządu zostały przesłane następujące materiały:
- założenia startu w zawodach mistrzowskich.
- informacja o procedurze głosowania w treści maila.
Głosy miały być przesłane na adres:agnieszka.roszkiewicz@zapasy.org.pl
Zamknięcie głosowania wyznaczono na dzień 21.05.2019 r. do godz. 18:00.
W wyznaczonym terminie głosy oddało 10 członków Zarządu.
Udział w głosowaniu wzięli następujący członkowie Zarządu:
a)
- Andrzej Supron
b)
- Marek Cieślak
c)
- Ryszard Niedźwiedzki
d)
- Ryszard Wolny
e)
- Agata Mikulska
f)
- Mieczysław Czwaliński
g)
- Andrzej Wroński
h)
- Witold Ciemierz
i)
- Karol Łebkowski
j)
- Mirosław Pikierski
k)
- Maciej Zakowicz

9.
Członek Zarządu Agata Mikulska zatwierdziła skład reprezentacji, ale nie zatwierdziła składu
dodatkowej delegacji na mistrzostwa juniorów w Hiszpanii.
10.
Po przeliczeniu głosów z głosowania z dnia 16 maja 2019 r. stwierdzono, że Zarząd nie
podjął skutecznie uchwały z uwagi na brak dochowania wymogów dotyczących kworum
wskazanych w par. 22 ust. 4 obowiązującego Regulaminu Pracy Zarządu oraz par. 28 ust. 2 Statutu
PZZ. Oddano bowiem jedynie dwa głosy ważne.
11.
W związku z oddanymi głosami, stwierdza się co następuje :
a) Głosowanie odbyło się 11 głosami i jest prawomocne.
b) Uchwała - głosowało 11 członków Zarządu:
- na TAK - 10 głosów,
- na NIE - 0 głosów,
- wstrzymuję się od głosu - 0 głos,
c) Uchwała została podjęta.
d)
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