ZARZĄD
Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14

tel. 95 738 68 69
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: lozts@pzts.pl
www.lozts.com.pl

PROTOKÓŁ Nr 10/Z/2018
z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS
w Łagowie Lubuskim
dnia 17. lipca 2019 r.
Obecni:
Zarząd:
1. dr Ryszard KULCZYCKI
2. Józef JAGIEŁOWICZ
3. Krzysztof RADZIWON
4. Wojciech STARSZAK

- Prezes
- Wiceprezes ds. Szkoleniowych
- Skarbnik
- Członek

Zaproszeni Goście:
1. Bogdan PIASECKI

- Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Zarządu otworzył o godz. 1100 Prezes dr Ryszard Kulczycki.
Pan Prezes przywitał przybyłych członków Zarządu oraz zaproszonego gościa Pana
Bogdana Piaseckiego, jednocześnie przedstawiając zebranym cel zaproszenia.
Prezes dr Ryszard Kulczycki potwierdził prawomocność obrad Zarządu Lubuskiego OZTS.

1. Przyjęcie porządku obrad
R. Kulczycki – zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad.
1

Otwarcie Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.

2

8

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
Realizacja Uchwały Zarządu LOZTS Nr 16/Z/2017 z dnia 14.07.2017 r. w sprawie
Oceny i Nagradzania Trenerów za wyniki sportowe swoich wychowanków
w najmłodszych kategoriach wiekowych w sezonie 2018/2019.
Przygotowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów (§ 29 ust. 11 Statutu
Lubuskiego OZTS).
Sprawozdanie z działalności Zarządu LOZTS za okres od 01.07.2018 – 30.06.2019 r.,
w tym: wszystkich Komisji i Wydziałów.
Sprawozdanie z działalności finansowej za okres od 01.07.2018 – 30.06.2019 r.
Zatwierdzenie Projektu Porządku Obrad i Projektu Regulaminu Obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Projekt Regulaminu Rozgrywek Lubuskiego OZTS na sezon 2019/2020 – omówienie.

9

Korespondencja, sprawy różne.

10

Zakończenie Zebrania.

3
4
5
6
7

R. Kulczycki – zapytał członków Zarządu czy mają uwagi do proponowanego porządku
Zebrania. Nikt nie zgłosił uwag.
R. Kulczycki – postawił wniosek o zatwierdzenie porządku Zebrania.
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Porządek obrad został zatwierdzony: 4 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosu 0
osób.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
R.Kulczycki – zapytał członków Zarządu, czy są uwagi do protokołu z poprzedniego
Zebrania? Nikt nie zgłosił uwag.
R.Kulczycki – postawił wniosek o zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
Zarządu.
Protokół z Zebrania Zarządu Nr 9/Z/2019 z dnia 21.02.2019 r. został zatwierdzony:
4 głosy za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosu 0 osób.

3. Realizacja Uchwały Zarządu LOZTS Nr 16/Z/2017 z dnia
14.07.2017 r. w sprawie Oceny i Nagradzania Trenerów za
wyniki sportowe swoich wychowanków w najmłodszych
kategoriach wiekowych w sezonie 2018/2019
R.Kulczycki – poinformował Zarząd o sposobie realizacji powyższej Uchwały.
Dokumentacja prowadzona była przez Pana inż. Henryka Michalaka (wolontariusz).
Aktualizowania była na bieżąco po każdym WTK, GPP, mistrzostwach województwa
i mistrzostwach Polski. Wyniki oceny były publikowanie na bieżąco na stronie
internetowej LOZTS i przesyłane e-mail do zainteresowanych klubów sportowych. Po
sezonie pełna dokumentacja została przez Pana Henryka przekazana do Biura LOZTS.
R.Kulczycki – omówił wyniki powyższego współzawodnictwa na sezon 2018/2019.
Sklasyfikowanych została tylko 10 klubów sportowych. Pierwsze miejsce, tak jak
w poprzednim sezonie zdobył MUKS Bocian Słońsk, drugie miejsce GKS Gorzovia
Gorzovia Gorzów Wlkp. i trzecie miejsce Stowarzyszenie Fiber Nowogród
Bobrzański..
R.Kulczycki – przedstawił Zarządowi projekt Decyzji Nr 10/Z/2019 w sprawie
postanowienia przyznania nagród trzem pierwszym klubom sportowym (ich trenerom)
wymienionym powyżej.
J.Jagiełowicz – postawił wniosek o podjęcie Decyzji przez Zarząd LOZTS o przyznanie
nagród.
Zarząd Lubuskiego OZTS podjął Decyzję Nr 10/Z/2019 z dnia 17.07.2019 r.
„Realizując Uchwałę Zarządu Lubuskiego OZTS Nr 16/Z/2017 z dnia 14.07.2017 r.
w sprawie Oceny i Nagradzania Trenerów za wyniki sportowe swoich
wychowanków w najmłodszych kategoriach wiekowych za sezon 2018/2019”
postanawia przyznać nagrody: MUKS Bocian Słońsk – 1.000,- zł, GKS Gorzovia
Gorzów Wlkp. - 700,- zł i Stowarzyszenie Fiber Nowogród Bobrzański – 400,- zł.
Głosowanie jawne: 4 głosy za, 0 przeciw i wstrzymało się od głosu 0 osób.

4. Przygotowanie Sprawozdawczego ZwyczajnegoWalnego
Zgromadzenia Delegatów (§ 29 ust. 11 Statutu Lubuskiego
OZTS)
B.Piasecki - zaproponował, aby podjęte już prace przygotowawcze do SZWZD przedstawił

prezes Związku, który już z urzędu ma najwięcej do powiedzenia w tej
sprawie.
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R.Kulczycki – zaproponował Zarządowi, by w pierwszej kolejności został
określony termin i miejsce Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów oraz poprosił zebranych i podjęcie stosownej
Uchwały Zarządu w tej sprawie.
W.Starszak – zaproponował, by SZWZD zwołać na 25.sierpnia 2019 r.
(niedziela) w Łagowie Lubuskim. Pierwszy termin zaproponował na godz.
10.00, a drugi termin na godz. 10.15, a miejsce zgromadzenia:
Międzynarodowe Centrum Spotkań „Zameczek”, ul. Sulęcińska 9.
Uzasadnił ten termin wolnym w tym czasie obiektem od kolonii i obozów.
R.Kulczycki – postawił wniosek o podjęcie Uchwały w sprawie zwołania
Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
LOZTS na dzień 25.08.2019 r. w Łagowie Lubuskim.
Zarząd podjął Uchwałę Nr 29/Z/2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie
zwołania Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów LOZTS na dzień 25.sierpnia 2019 r. w Łagowie Lubuskim.
Zarząd LOZTS podjął Uchwałę Nr 29/Z/2019 r. w sprawie zwołania
Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
LOZTS na dzień 25.sierpnia 2019 r. w Łagowie Lubuskim. Głosowanie
jawne: 4 głosy za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania 0 osób.
R.Kulczycki – Biuro LOZTS przygotowało już część dokumentów niezbędnych na SZWZD,
pozostałe są w toku przygotowań. Prezes zapewnił, że wszystko zostanie przygotowane
na czas, zgodnie ze sztuką tej imprezy.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu LOZTS za okres od
01.07.2018 – 30.06.2019 r., w tym wszystkich Komisji
i Wydziałów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R.Kulczycki - przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Lubuskiego OZTS, które
zostało opracowane przez prezesa, skarbnika i Wydział Szkoleniowy (Lucjan Błaszczyk,
Józef Jagiełowicz i mgr Paweł Sroczyński). Dokument zawiera Wstęp i 10 Rozdziałów,
zapisanych na 24 stronach formatu A4 z 27 tabelami:
Słowo wstępne prezesa,
Działalność organizacyjna,
Działalność Szkoleniowa,
Działalność Wydziału Rozgrywek,
Działalność Wydziału Spraw Sędziowskich,
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień,
Działalność promocyjna,
Imprezy masowe,
Finanse,
Najważniejsze wyniki sportowe, Kluby niepełnosprawnych zawodników i ich wyniki.
B.Piasecki – postawił wniosek o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Zarządu
LOZTS za okres od 01.07.2018-30.06.2019 r.
Strona 3

Zarząd podjął Uchwałę Nr 30/Z/2019 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu
LOZTS za okres od 01.07.2018 – 30.06.2019 r., celem przedstawienia
Sprawozdawczemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzenia Delegatów do
zatwierdzenia.
Głosowanie jawne: 4 głosy za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosu 0 osób.

6. Sprawozdanie z działalności finansowej za okres od 01.07.2018
– 30.06.2019 r.
K.Radziwon – przedstawił Zarządowi informację o stanie finansów za okres od 01.01.30.06.2019 r. Bilans za 2018 r. był prezentowany na posiedzeniu Zarządu w dniu
21.02.2019 r. i Uchwałą Nr 26/Z/2019 Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.-31.12.2018 r.
Sprawozdanie z działalności finansowej stanowi część Sprawozdania Zarządu LOZTS,
które zostało zapisane w Rozdziale 8.
R.Kulczycki – postawił wniosek o zatwierdzenie Sprawozdania z działalności finansowej za
okres od 01.01.-30.06.2019 r.
Zarząd zatwierdził Sprawozdanie. Głosowanie jawne: 4 głosy za, 0 przeciw,
wstrzymało się od głosu 0 osób.

7. Zatwierdzenie Projektu Porządku Obrad i Projektu
Regulaminu Obrad Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
R.Kulczycki – zaprezentował Zarządowi Projekty dokumentów przygotowanych na
Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów:
•
Zaproszenie dla Delegatów Klubów,
•
Porządek Obrad,
•
Regulamin Obrad,
•
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LOZTS za okres od 01.07.2018 – 22.06.2019 roku,
przygotowane na SZWZD.
B.Piasecki – postawił wniosek o zatwierdzenie Projektu Porządku Obrad i Regulaminu
Obrad na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, które wcześnie
zostały zaprezentowane przez prezesa.
Zarząd podjął Uchwałę Nr 31/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia Projektu Porządku
Obrad i Projektu Regulaminu Obrad na Sprawozdawcze Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Delegatów. Głosowanie jawne: 4 głosy za, 0 przeciw, wstrzymało się
od głosu 0 osób.

8.Projekt Regulaminu Rozgrywek LOZTS na sezon 2019/2020
R.Kulczycki – poinformował zarząd, że przedstawiony Projekt Regulaminu był dziełem
Pana inż. H.Michalaka, po konsultacjach z mgr. Henrykiem Bąkiem (wiceprezes
Związku) i prezesem Związku. Innych propozycji na piśmie nie otrzymaliśmy
Dokonano kilku zmian w Regulaminie, a najważniejsze to:
•
w systemie rozgrywania spotkań ligowych (III liga, IV liga i V liga), pierwsza runda
„każdy z każdym”, druga runda podział drużyn na dwie grupy (równe)
i tylko mecz
rewanżowy – zyskujemy 5-6 wolnych terminów,
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wprowadzenie trzech turniejów klasyfikacyjnych dla skrzatek i skrzatów,
•
zmiana rozgrywania WTK juniorek i juniorów (podporządkowano dla celów GPP
juniorek i juniorów),
•
zmniejszenie nagród do trzech miejsc (cel oszczędnościowy),
•
kilka innych kosmetycznych poprawek.
W wyniku szerokiej dyskusji nad poszczególnymi Rozdziałami Regulaminu, Zarząd
podjął Decyzję Nr 11/Z/2019 o wprowadzeniu zmian zapisów postanowień
regulaminowych w Projekcie Regulaminu Rozgrywek LOZTS na sezon 2019/2020.
R.Kulczycki – zobowiązał się do przygotowania z Panem Henrykiem Michalakiem i Panem
Henrykiem Bąkiem Projektu Regulaminu Rozgrywek i przesłania jego w terminie do
końca lipca 2019 r. do klubów sportowych, celem zgłoszenia uwag i wniosków. Kluby
zostaną zobowiązane do przesłania swoich uwag do dnia 10.08.2019 r.
•

9. Korespondencja i sprawy różne.
R.Kulczycki – poinformował, że przesłano już do klubów sportowych pisma, tak jak
w latach ubiegłych, w jakiej klasie rozgrywkowej są drużyny danego klubu, z prośbą
o potwierdzenie udziału w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020.
Nadal będziemy dążyć, by w III lidze występowało 12 drużyn, a w IV ligach i V ligach
po 10 zespołów w obu grupach.
Do Biura LOZTS wpłynęły dwa pisma w sprawie dokooptowania drużyn dla V lig oraz
pismo UKS Mirotka o wycofaniu się z rozgrywek w V lidze.
Te wszystkie pisma zostaną rozpatrzone przez Zarząd dopiero w dniu 24.08.2019 r.
W dniu 22.06.2019 r. w siedzibie Związku w Gorzowie Wlkp. Komisja Rewizyjna
dokonała rutynowej kontroli (protokół w załączeniu).
GKS Gorzovia ma w najbliższym czasie przelać na konto Lubuskiego OZTS kwotę
1.000,- zł tytułem przekazania przez ZKS dla Gorzovii miejsca w II lidze męskiej w
sezonie 2019/2020.
W obecnym roku kalendarzowym udało się nam pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego
rekordową dotację w wysokości 6.200,- zł na organizację mistrzostw województwa
w kategoriach młodzieżowych.

10. Zakończenie Zebrania.
Prezes Lubuskiego OZTS – dr R.Kulczycki w krótkich słowach podsumował obrady
Zarządu i zakończył Zebranie w dniu 17.07.2019 r. o godz. 14.00.
Pro t o k ó ł s p o rzą d zi ł
Krzysztof Radziwon

ZATW I E R D ZAM
dr Ryszard Kulczycki
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