Szczecin, 28 listopada 2021 r.

Szanowni Członkowie Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki

Na podstawie § 16 ust. 2 lit. b Statutu informuję, że uchwałą nr 1 z dnia 12 listopada 2021 r.
Zarząd ZZLA podjął decyzję o zwołaniu w trybie nadzwyczajnym Walnego Zjazdu Delegatów
Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZZLA (dalej NWZD) odbędzie się w dniu 28 grudnia
2021 r. w Szczecinie (Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Litewska 20) o godz. 12.00.
W przypadku braku kworum na pierwszym terminie NWZD, II termin Zjazdu odbędzie się
tego samego dnia w tym samym miejscu o godz. 12.30.
Przedmiotem NWZD będzie proponowana przez Zarząd zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz
Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu Delegatów. Zlecona przez Zarząd analiza prawna ich
bieżącej treści wskazuje na konieczność ich zmian, a wręcz uchwalenia całkiem nowego
statutu i regulaminu. Aktualna treść statutu zawiera postanowienia wzajemnie się
wykluczające, jest niezgodna z zasadami techniki prawodawczej, wreszcie - nie przystaje do
realiów i uwarunkowań nowoczesnego stowarzyszenia, do którego ZZLA aspiruje. Zarząd nie
przewiduje innych kwestii w porządku obrad poza powyższymi, nie mniej jeśli takowe się
pojawią oczywiście będą przedmiotem dyskusji. W załączeniu zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu
przesyłamy porządek obrad.
Projekt zmian Statutu oraz Regulaminu Obrad otrzymacie Państwo na czternaście dni przed
NWZD, celem zapoznania się i naniesienia ewentualnych zmian lub propozycji w terminie do
Zjazdu.
Informujemy, że delegatami na NWZD w dniu 28 grudnia 2021 r. są delegaci wybrani przez
członków ZZLA przed Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zjazdem Delegatów, które
odbyło się w dniu 16 lipca 2021 r. Mandat delegata jest ważny przez 4 lata (okres ten
rozpoczął swój bieg w dniu 2 lipca 2021 r.) i wygasa jedynie w przypadku śmierci delegata lub
utraty przez delegata członkostwa w organizacji, którą reprezentuje (§ 16 ust. 8 Statutu). A
zatem delegaci wybrani przed Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zjazdem Delegatów w
dniu 16 lipca 2021 r. są delegatami na NWZD planowany na 28 grudnia 2021 r.
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Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
w dniu 28 grudnia 2021 r.

1/ otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów,
2/ przyjęcie porządku obrad,
3/ wybór Przewodniczącego Zjazdu i Sekretarza Zjazdu,
4/ wybór komisji: mandatowej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków,
5/ stwierdzenie kworum i prawomocności Zjazdu,
6/ nawiązanie współpracy z kancelarią adwokacką,
7/ omówienie projektu nowego Regulaminu Obrad,
8/ omówienie projektu nowego Statutu,
9/ dyskusja,
10/ głosowanie w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Obrad,
11/ głosowanie w sprawie przyjęcie nowego Statutu,
12/ wolne wnioski.
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