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Nowy Sącz, dn. 2020-11-09 

 

Zarząd  

Sądecko-Podhalańskiego  

Okręgowego Związku Żeglarskiego 

 

Dotyczy: obowiązku statutowego do zwołania Sejmiku SPOZŻ w roku 2020 

 

W związku na ograniczenia związane z epidemią proponujemy przeprowadzenie 
zebrania drogą elektroniczną. 

Temat zebrania: przesunięcie terminu zwołania Nadzwyczajnego Sejmiku SPOZŻ, 
wynikającego ze zobowiązań podjętych w uchwałach SPOZŻ oraz Sejmiku SPOZŻ 
w roku 2020, wynikającego z obowiązku statutowego, na okres w którym pandemia 
COVID-19 nie będzie stwarzała zagrożenie epidemiologicznego (zdrowia i życia)  

 

 

Z żeglarskim pozdrowieniem: 

 
 

Na zebraniu podjęto 1 uchwałę: 
UCHWAŁA ZARZĄDU SPOZŻ NR 1/11/2020 z dnia 2020-11-09 
Przesunięcie terminu zwołania Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego SPOZŻ 
 
 

Uchwała 1/11/2020 

 
Przesunięcie terminu zwołania Sejmiku 
Sprawozdawczo-Wyborczego SPOZŻ 

Za: 7 Wstrzymało się: 0 Przeciw: 0 

Głosowanie odbyło się droga mailową 
 
 



 
 
 

Nowy Sącz, dn. 2020-11-09 
 

UCHWAŁA ZARZĄDU SPOZŻ NR 1/11/2020 
z dnia 2020-11-09 

Przesunięcie terminu zwołania Sejmiku Sprawozdawczo-Wyborczego 
SPOZŻ 

 
§ 1 

 

W związku z pandemią COVID-19 i obserwowanym silnym wzrostem 
zachorowań oraz wprowadzonym przez Rząd RP ograniczeń nie jest możliwe 
zwołanie Sejmiku Sprawozdawczo-wyborczego w planowanym terminie w grudniu 
2020, do którego zobowiązuje Statut SPOZŻ. 

 
§ 2 

 

W związku z pandemią COVID-19 i obserwowanym silnym wzrostem 
zachorowań oraz wprowadzonym przez Rząd RP ograniczeń nie jest możliwe 
zwołanie Nadzwyczajnego Sejmiku w planowanym terminie w grudniu 2020, do 
którego zobowiązuje uchwała SPOZŻ. 

 
§ 3 

 
Zarządu SPOZŻ planuje zwołanie Sejmiku po okresie obrachunkowym za rok 

2020. Planowany termin zwołania  sejmiku to kwiecień 2021, o ile do tego czasu 
sytuacja ulegnie poprawie. 
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Nowy Sącz, dn. 2020-11-09 

 

Koledzy Żeglarze i Sympatycy  

Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego  

Związku Żeglarskiego 

 

W roku 2020 Statut SPOZŻ zobowiązuje nas do zwołania Sejmiku 

 

Szanowni Państwo, w imieniu Sądecko-Podhalańskiego Okręgowego Związku 
Żeglarskiego w Nowym Sączu uprzejmie informuję, że w związku z pandemią COVID-
19 i obserwowanym silnym wzrostem zachorowań oraz wprowadzonym przez Rząd 
RP ograniczeń nie jest możliwe zwołanie Nadzwyczajnego Sejmiku SPOZŻ, do 
którego jesteśmy zobowiązani podjętymi uchwałami, ani Sejmiku Sprawozdawczo-
wyborczego w planowanym terminie w grudniu 2020, do którego zobowiązuje nas 
Statut SPOZŻ. 

Decyzją Zarządu SPOZŻ planujemy zwołanie Sejmiku po okresie 
obrachunkowym za rok 2020. Planowany termin zwołania  sejmiku to kwiecień 2021, 
o ile do tego czasu sytuacja ulegnie poprawie. 

 

 Zarząd SPOZŻ zwraca się z prośbą o odpowiedź na adres SPOZŻ (pocztą lub 
pocztą elektroniczną) 

 

Z żeglarskim pozdrowieniem: 

 


