PROTOKÓŁ Nr 8/Z/2018
z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS
w Gorzowie Wielkopolskim
dnia 12. października 2018 r.
Obecni:
Zarząd:
1. dr Ryszard KULCZYCKI
2. Henryk BĄK
3. Józef JAGIEŁOWICZ
4. Krzysztof RADZIWON
5. Zbigniew CYBULSKI
6. Wojciech STARSZAK
Zaproszeni Goście:
Paweł RĘKAWIECKI

- Prezes,
- Wiceprezes ds. Sportowych
- Wiceprezes ds. Szkoleniowych
- Skarbnik
- Członek
- Członek

- Działacz i prezes Klubu Sportowego w Lubikowie

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Zarządu otworzył o godz. 1000 Prezes dr Ryszard Kulczycki.
Pan Prezes przywitał przybyłych członków Zarządu oraz zaproszonego gościa Pana Pawła
Rękawieckiego – działacza i prezesa Klubu Sportowego w Lubikowie, jednocześnie
przedstawiając zebranym cel zaproszenia.
Prezes dr Ryszard Kulczycki potwierdził prawomocność obrad Zarządu Lubuskiego
OZTS.
1.

Przyjęcie porządku obrad

1.1. R. Kulczycki – zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad.
1 Otwarcie Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad.
2 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
3 Dokooptowanie Pana Pawła Rękawieckiego do Zarządu.
4 Sprawy Wydziału Rozgrywek, podział ról.
5 Korespondencja i sprawy różne.
6 Zakończenie Zebrania.

1.2. R. Kulczycki – zapytał członków Zarządu czy mają uwagi do proponowanego
porządku Zebrania. Nikt nie zgłosił uwag.
1.3. R. Kulczycki – postawił wniosek o zatwierdzenie porządku Zebrania.
1.4. Porządek obrad został zatwierdzony: 6 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od
głosu 0 osób.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
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2.1. R.Kulczycki – zapytał członków Zarządu, czy są uwagi do protokołu z
poprzedniego Zarządu, który wcześniej otrzymali drogą e-mail? Nikt nie zgłosił
uwag.
2.2. R.Kulczycki – postawił wniosek o zatwierdzenie protokołu z poprzedniego
Zebrania Zarządu.
2.3. Protokół z Zebrania Zarządu nr 7/Z/2018 z dnia 24.sierpnia 2018 r. został
zatwierdzony: 6 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosu 0 osób.

3. Dokooptowanie Pana Pawła Rękawieckiego do Zarządu.
3.1. R.Kulczycki – przedstawił zebranym Pana P.Rękawieckiego, który ma zastąpić na
stanowisku Pana inż. Henryka Michalaka, który wycofał się z działalności w
Lubuskim OZTS w miesiącu sierpniu br. (w tym momencie odczytał pismo, które
złożył w/w – pismo w załączeniu). Pan P. Rękawiecki pomimo młodego wieku ma
spory staż zawodowy w sporcie, a szczególnie w tenisie stołowym, gdzie pracował
m.in. w Polskiej Superlidze Lotto i prowadzi wywiady z zawodnikami na potrzeby
PZTS. Aktualnie też jest działaczem i prezesem Klubu Sportowego w Lubikowie.
Wyraził też chęć pracy społecznej w LOZTS, a znając jego zaangażowanie, wydaje
się być dobrym kandydatem.
3.2. P.Rękawiecki – podziękował Panu prezesowi za przedstawienie jego kandydatury w
ciepłych słowach oraz ponownie zadeklarował pomoc w pracach Związku.
3.3.R.Kulczycki – zapytał zebranych, czy mają jakieś uwagi czy pytania do kandydata.
Nikt nie zabrał głosu.
3.4.R.Kulczycki – postawił wniosek o przyjęcie Pana Pawła Rękawieckiego w poczet
Zarządu Lubuskiego OZTS z dniem 12.10.2018 r. W głosowaniu jawnym Pan
P.Rękawiecki został przyjęty na członka Zarządu Lubuskiego OZTS: 6 głosów
za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania 0 osób.
3.5.Prezes R.Kulczycki zaproponował, by Pan P.Rękawiecki objął w Zarządzie funkcję
sekretarza Zarządu i zastąpił Pana inż. Henryka Michalaka w Wydziałe
Rozgrywek, który w WR pełnił również funkcję sekretarza.
W wyniku głosowania jawnego Pan P.Rękawiecki został wybrany sekretarzem
Zarządu i sekretarzem Wydziału Rozgrywek Lubuskiego OZTS: 6 głosów za, 0
przeciw, wstrzymało się od głosowania 0 osób.

4. Sprawy Wydziału Rozgrywek, podział ról.
4.1.R.Kulczycki – skoro mamy pełne gremium Wydziału Rozgrywek musimy dokonać
podziału ról i tak:
Przewodniczący – Zbigniew Cybulski (nadal),
Sekretarz – Paweł Rękawiecki,
Członek – Wojciech Starszak (nadal).
Odpowiedzialny za weryfikację III ligi mężczyzn i prowadzenie rankingu
indywidualnego oraz koordynacja prac Wydziału – Zbigniew Cybulski, weryfikacja
IV ligi i V ligi (obu grup) oraz prowadzenie rankingów indywidualnych – Paweł
Rękawiecki i Wojciech Starszak. Weryfikacji rozgrywek indywidualnych i klasy
„A” mężczyzn wziął na siebie prezes dr Ryszard Kulczycki, a prowadzenie tabel
rozgrywkowych na bieżąco - mgr Henryk Bąk.
4.2.W głosowaniu jawnym przedstawiony schemat działania WR został
zaakceptowany bez zmian: 7 głosów za, 0 przeciw, wstrzymało się od głosowania
0 osób.
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5.

Korespondencja i sprawy różne.
5.1.R.Kulczycki – w okresie wakacyjnym i w ostatnich tygodniach do Związku nie
wpłynęła korespondencja, która wymagałaby posiedzenia Zarządu, a wszystkie
sprawy zostały załatwione na bieżąco przez Biuro Związku.

6.

Zakończenie Zebrania.
Prezes Lubuskiego OZTS – dr Ryszard Kulczycki podziękował przybyłym za udział
w zebraniu i zakończył Zebranie w dniu 12.października 2018 r. o godz. 12.15.

Gorzów Wielkopolski, 12.10.2018 r.

Protokolant
Krzysztof Radziwon

Prowad zący
dr Ryszard Kulczycki
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