Propozycje poprawek na dzień 31.03.2018r. do statutu PZŁucz.
zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki w dniu 23.12.2014r.
W związku z mającym się odbyć w dniu 15.04.2018r. w Prudniku Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem Delegatów PZŁucz. w którego programie obrad znajduje się punkt dotyczący
podjęcia uchwały o zmianach w statucie przedstawiam Delegatom propozycje poprawek do
obowiązującego obecnie statutu PZŁucz.
§ 27 pkt.
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
a) Każdy OZŁucz. może wystawić 1-ego delegata na WZD PZŁucz.
b) Klub sportowy, który zajmie miejsce od 1 do 10 w rankingu współzawodnictwa
sportowego PZŁucz. w 4 letniej kadencji wystawia 1-ego delegata na WZD PZŁucz.
c) Konwencje wojewódzkie:
- w wyborze delegatów na WZD PZŁucz. mogą uczestniczyć kluby sportowe i UKS-y,
które posiadają aktualną licencję PZŁucz. i opłacone składki członkowskie oraz działają
w łucznictwie minimum 24 miesiące przed ogłoszeniem terminu zwołania przez Zarząd
PZŁucz. Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZŁucz.
Muszą one uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez PZŁucz.
(wg regulaminu współzawodnictwa sportowego PZŁucz. w danej 4 letniej kadencji).
Konwencje wojewódzkie zwoływane są w ustalonym terminie i miejscu terytorialnie przez
wiodący OZŁucz. Wiodącym Okręgiem jest ten, który sklasyfikowany jest wyżej we
współzawodnictwie sportowym PZŁucz. Ilość delegatów klubów sportowych, UKS-ów
w konwencji wojewódzkiej nie jest ograniczona ilościowo. Każdy działający minimum
24 miesiące klub sportowy, UKS może uczestniczyć w konwencji poprzez swojego delegata
wytypowanego przez swój Zarząd klubu.
- delegaci reprezentujący członków zwyczajnych Związku na konwencji wojewódzkiej
wybierają delegatów na WZD w proporcji 1 do 3. Na każdą rozpoczętą „trójkę” delegatów
reprezentujących członków zwyczajnych Związku przypada 1 delegat na WZD. Jednakże na
jeden OZŁucz. nie może przypadać więcej niż 5 delegatów na WZD.
2. Wybrany delegat na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZŁucz. nie może być
zastąpiony przez innego „rezerwowego delegata”.
3. Wszystkie w/w OZŁucz. i kluby sportowe muszą posiadać osobowość prawną potwierdzoną
w KRS lub odpowiednim samorządzie terytorialnym (Starostwo Powiatowe) oraz statut
z którego wynika prowadzenie działalności sportowej w łucznictwie.
§ 31
Pkt. 1 Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
ogółu uprawnionych delegatów.
§ 32
Pkt. 3 O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów PZŁucz., Zarząd Związku zawiadamia uprawnionych delegatów co najmniej na 14
dni przed jego odbyciem.
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