Protokół
Posiedzenia Zarządu
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
Bytom, 03.10.2017 roku, godz. 15.30

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Zarządu – Robert Wielgosz, Dariusz Steuer,
Sebastian Krupa, Marek Kądziela, Jurij Fomin, Jerzy Schreiber oraz członek komisji
rewizyjnej Adam Hnyda, który był obecny przez całe posiedzenie Zarządu. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Pan Robert Wielgosz – Prezes Zarządu Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego, witając wszystkich członków Zarządu i gości zapoznając obecnych z porządkiem
obrad, stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu.
Protokolantem został Sekretarz ŚZTS Jurij Fomin. Ustalono, iż zebraniu będzie
przewodniczył Prezes Zarządu.
1. Prezes przedstawił projekt porządku obrad, który bez uwag poddano głosowaniu.
Porządek obrad przyjęto jednomyślnie.
2. Prezes Zarządu zaproponował powołanie Komisji Dyscyplinarnej ŚLZTS.
Zaproponowano kandydatury do komisji: Adam Hnyda, Marian Michalski i Dariusz
Massalski. Obecni kandydaci wyrazili zgody na pełnienie obowiązków w komisji. Marian
Michalski i Dariusz Massalski nieobecni na posiedzeniu Zarządu, wyrazili zgodę
telefonicznie.
Prezes Zarządu przedstawił projekt Uchwały nr 15/10/2017 dotyczącą regulaminu pracy i
składu Komisji Dyscyplinarnej ŚLZTS (załącznik nr 3 do protokołu). W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 6 członków Zarządu. Uchwałę 15/10/2017 przyjęto jednogłośnie.
3. Prezes Zarządu zaproponował powołanie Komisji Majątkowo-Sprzętowej ŚLZTS.
Zaproponowano kandydatury do komisji: Robert Wielgosz, Marek Kądziela i Jerzy Schreiber.
Obecni kandydaci wyrazili zgody na pełnienie obowiązków w komisji.

Prezes przedstawił projekt Uchwały nr 16/10/2017 dotyczącą regulaminu pracy i składu
Komisji Majątkowo-Sprzętowej ŚLZTS (załącznik nr 4 do protokołu). W głosowaniu jawnym
uczestniczyło 6 członków Zarządu. Uchwałę 16/10/2017 przyjęto jednogłośnie.
4. Zatwierdzenie decyzji Prezesa Zarządu ŚLZTS.
Prezes Zarządu zapoznał członków Zarządu z decyzjami, które podjął w okresie 19.0903.10.2017 r. wraz z uzasadnieniem:
a) Decyzja nr 4/2017 - dotycząca pozostawienia obsługi księgowej w firmie MerkuryManagement Sp.z o.o. z Katowic do 31.12.2017 r.
b) Decyzja nr 5/2017 - dotycząca powierzenia obsługi strony internetowej i profilu Fb
firmie PGMobile Sp. z o. o. z Cisia do 31.12.2017 r.
c) Decyzja nr 6/2017 - dotycząca wyboru oferty firmy BRAVEY Tomasz Pasternak na
zakup licencji dotyczącej systemu informatycznego do prowadzenia rozgrywek
ligowych ŚLZTS.
Prezes Zarządu przedstawił projekt Uchwały nr 17/10/2017 Zarządu, dotyczącej
zatwierdzenia decyzji podjętych przez Prezesa Zarządu ŚLZTS (załącznik nr 5 do protokołu).
W głosowaniu jawnym – 6 głosów ZA. Uchwała nr 17/10/2017 została podjęta jednogłośnie.
5. Protest Sławomira Ducha.
W wyniku dyskusji ustalono iż protest nie ma uzasadnienia ze strony regulaminu rozgrywek
Śląskiej Ligi Amatorów i dla tego został odrzucony. Przygotowanie uzasadnienia odrzucenia
protestu i jego wysłanie powierza się Członkowi Zarządu Sebastianowi Krupie.
6. Wniosek LKS Gwiazda Skrzyszów o nadanie przez ŚLZTS odznak honorowych, dla
czterech działaczy sekcji tenisa stołowego, z okazji 58-lecia klubu.
W wyniku dyskusji postanowiono nadać odznakę honorową dla klubu LKS „Gwiazda”
Skrzyszów oraz zasłużonych działaczy i zawodników z okazji jubileuszu 85-lecia klubu.
Postanowiono uhonorować klub LKS „Gwiazda” Skrzyszów złotą odznaką ŚLZTS oraz
działaczy i zawodników brązową odznaką ŚLZTS (Krzysztof Surowiec, Filip Jabłoński, Piotr
Banach, Sebastian Józek).
Prezes Zarządu przedstawił projekt Uchwały nr 18/10/2017 Zarządu, dotyczącej nadania
przez ŚLZTS odznak honorowych dla klubu LKS „Gwiazda” Skrzyszów oraz zasłużonych
działaczy i zawodników z okazji jubileuszu 85-lecia klubu (załącznik nr 6 do protokołu).
W głosowaniu jawnym – 6 głosów ZA. Uchwała nr 18/10/2017 została podjęta jednogłośnie.

7. Coroczne spotkanie Zarządu z klubami podsumowujące sezon 2016-2017.
Zarząd ustalił, iż spotkanie podsumowujące sezon 2016-17 odbędzie się w Łaziskach
Górnych w dniu 29.10.2017r. podczas II Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego
Młodziczek i Młodzików. Na spotkaniu Zarząd podsumuje sezon 2016-17, a także wręczy
puchary i dyplomy za współzawodnictwo ligowe oraz bony pieniężne za tzw. złote punkty.
Spotkanie będzie miało miejsce podczas II Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego
Młodziczek i Młodzików w Łaziskach Górnych
Prezes Zarządu przedstawił projekt Uchwały nr 19/10/2017 Zarządu, w sprawie spotkania
Klubów z Zarządem ŚLZTS dotyczącego podsumowania sezonu 2016-17 (załącznik nr 7 do
protokołu).
W głosowaniu jawnym – 6 głosów ZA. Uchwała nr 19/10/2017 została podjęta jednogłośnie.
8. Podziękowanie dla Klubów Ekstraklasy i I Ligi za sezon 2016-17.
Przewodniczący WR zaproponował, aby Kluby reprezentujące Śląsk w rozgrywkach na
arenie ogólnopolskiej (Ekstraklasa i I Liga) zostały uhonorowane na koniec sezonu
podziękowaniem w postaci statuetki. Takie podziękowanie ma na celu docenienie
zaangażowania Klubów w promocję śląskiego tenisa, w Polsce.
Zarząd ustalił, że wręczenie statuetek odbędzie się w Łaziskach Górnych w dniu 29.10.2017r.
podczas II Wojewódzkiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodziczek i Młodzików.
Prezes Zarządu zaproponował projekt Uchwały nr 20/10/2017 Zarządu, dotyczącą
podziękowania dla Klubów reprezentujących Śląsk w rozgrywkach Ekstraklasy i I Ligi za
sezon 2016-17. Forma podziękowania – statuetka. (załącznik nr 8 do protokołu).
Wynik głosowania: 6 ZA. Prezes Zarządu stwierdził, że Uchwała 20/10/2017 została podjęta
przez Zarząd.
9. Omówiono sprawy różne i poddane pod dyskusję złożone w związku z tym wnioski.
W punkcie tym przeprowadzono komisyjne losowanie gier drużyn w Pucharze Śląskiej Ligi
Amatorów. Dokładne informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej związku.
Osoba odpowiedzialna Członek Zarządu Sebastian Krupa,
Ponadto Zarząd postanowił, iż jako partner, będzie uczestniczył w Międzynarodowych
Igrzyskach Szkolnych Dzieci i Młodzieży. Organizatorem jest Opolski Związek Tenisa
Stołowego. ŚLZTS zadeklarował przeprowadzenie jednego turnieju na Śląsku, w terminie i
miejscu wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek.

Na zakończenie ustalono, iż posiedzenie Zarządu odbędzie się 29.10.2017 r. w Łaziskach
Górnych.
Po wyczerpaniu porządku obrad pierwszego posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu
podziękował wszystkim obecnym i zamknął posiedzenie.
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