Uchwała nr 11
Zarządu Polskiego Związku Gimnastycznego
z dnia 27 – 29.01.2017 r.
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie pracy Zarządu Polskiego Związku
Gimnastycznego
Na podstawie § 33 ust. 5 statutu Polskiego Związku Gimnastycznego, Zarząd Polskiego
Związku Gimnastycznego uchwala, co następuje:
§ 1.
W Regulaminie pracy Zarządu PZG wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos
Prezesa lub zastępującego go v-ce Prezesa.”
2) w § 2 w ust. 2 wyrażenie „wyklucza” zastępuje się wyrażeniem „może wykluczyć”.;
3) w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w drodze korespondencyjnej
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Propozycje rozstrzygnięć
wysyłane są przez Biuro Związku do wszystkich członków Zarządu. Uchwały w tym
trybie są ważne jeśli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków
Zarządu.”;
4) uchyla się § 3 i pozostałym paragrafom daje się nowe oznaczenie;
5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie Zarządu kierują pracami komisji problemowych Zarządu w zależności
od decyzji Zarządu oraz wykonują inne powierzone im przez Zarząd zadania.”;
6) w § 12 ust. 1-4 otrzymują brzmienie:
„1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Związku, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące, na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu lub z własnej inicjatywy
uzasadnionej potrzebami Związku.
2. Porządek obrad Zarządu ustala Prezes. Porządek obrad może być przez Zarząd
zmieniony albo uzupełniony w wyniku głosowania przed przystąpieniem do obrad.
3. Porządek obrad winien między innymi przewidywać:
1) przyjęcie protokołu ustaleń z poprzedniego zebrania;
2)wykaz spraw przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu;
4. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć inne zaproszone przez Prezesa lub
Zarząd osoby, których udział uzna się za niezbędny z uwagi na przedmiot
posiedzenia.”
7) w § 14 w ust. 3 w zdaniu 2 skreśla się kropkę i dodaje się wyrażenie: „lub których
uprawnienie do udostępnienia protokołu wynika z przepisów prawa.”
8) w § 14 uchyla się ust. 4
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

