Projekt

Uchwała Nr 1/WZ/2016
Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
z dnia 25 czerwca 2016 r.
W sprawie zmian w Statucie
Wodnego

Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa

Walne Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego na podstawie § 18 lit. e) Statutu, uchwala następujące zmiany w Statucie:
1) W § 2 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„Związek jest członkiem następujących międzynarodowych federacji
sportowych: Międzynarodowa Federacja Motorowodna „Union Internationale
Motonautique” oraz Międzynarodowa Federacja Narciarstwa Wodnego i
Wakeboardingu „International Waterski & Wakeboarding Federation”.
2) W § 5 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:
„Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu
pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż określone w stosownych przepisach”.
3) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Związek działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej w
tym : ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 ),
a w sprawach nieuregulowanych Ustawą o sporcie stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz niniejszym Statutem.”
4) § 8 lit. m) otrzymuje następujące brzmienie:
„wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych oraz innych
stowarzyszeń prowadzących działalność sportową z dziećmi, młodzieżą
szkolną i akademicką.”
5) § 8 lit. s) otrzymuje następujące brzmienie:
„ rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Związku w wyniku ich
statutowej działalności oraz nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji
regulaminowych na członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów,
sędziów i działaczy dopuszczających się naruszenia postanowień niniejszego
Statutu oraz regulaminów, uchwał, przepisów i zasad obowiązujących w
dyscyplinach, o których mowa w § 1 ust. 2 Statutu.”

6) § 16 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
a) łączyć tej funkcji z funkcją w innych władzach Polskiego Związku
Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, z wyjątkiem pełnienia funkcji
delegata na walne zebranie członków albo delegatów Polskiego Związku
Motorowodnego I Narciarstwa Wodnego zwołane dla wyboru władz tego
Związku;
b) być osobą prowadzącą działalność gospodarczą związaną z realizacją
przez ten Związek jego zadań statutowych;
c) posiadać w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez ten Związek jego zadań
statutowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż
10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek;
d) być wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność
gospodarczą związaną z realizacją przez ten Związek jego zadań
statutowych;
e) być osobą, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia
publicznego.”
7) § 18 pkt. b) otrzymuje następujące brzmienie:
„ coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd
sprawozdania z działalności polskiego związku sportowego oraz roczne
sprawozdanie finansowe, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.”
8) W § 31 dodaje się lit. d) o następującym brzmieniu:
„przekazywanie spraw o naruszenie przepisów antydopingowych zgodnie z
Polskimi Przepisami Antydopingowymi panelowi dyscyplinarnemu przy
Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie”
9) § 39 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej
1/2 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania., zaś w drugim
terminie uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów bez względu na
ilość obecnych.”

Uwaga:
W kolorze czerwonym zaznaczono nowe propozycje zmian statutowych.

