Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Uchwała nr 04/OBG/12/2021
Zarządu Mazowieckiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Kolegium Sędziów
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
oraz powołania Kolegium Sędziów MOZTS na kadencję 2021-2025
Działając na podstawie paragrafu 26., ust. 6. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:
§ 1.
Uchwala Regulamin Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2.
Powołuje na okres Kadencji 2021-2025 Kolegium Sędziów Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego w następującym składzie:
Robert KRUSIŃSKI - przewodniczący
Grzegorz BOR - członek zwykły
Krystian KILAR - członek zwykły
Marek ZAKRZEWSKI - członek zwykły
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
W myśl paragrafu 26. Statutu MOZTS ust. 6. do kompetencji Zarządu należy powoływanie Wydziałów, Komisji i innych
jednostek organizacyjnych MOZTS oraz uchwalanie ich regulaminów. W dniu 11 grudnia 2021 r. Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów MOZTS uchwaliło regulamin Kolegium Sędziów oraz dokonało wyboru władz w
składzie jak w uchwale. W myśl artykułu 10. ust. 1a oraz ust. 1 e ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w powiązaniu z
Uchwałą Zarządu nr 4/02/09/2021 z dnia 29 września 2021 roku , w czasie stanu epidemii uchwały Zarządu MOZTS
mogą zapadać w trybie obiegowym. Głosowanie w trybie obiegowym zarządził Prezes Zarządu MOZTS.
W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział siedmiu (7) członków Zarządu, którzy oddali siedem (7) głosów
ważnych w tym sześć (6) za podjęciem uchwały, przy braku (0) głosów przeciw i jednym (1) głosie wstrzymującym.

Prezes Zarządu
Marek Zalewski
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Załącznik do Uchwały Zarządu MOZTS nr 04/OBG/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW MOZTS

§ 1.
1) Na podstawie § 26. pkt. 3. Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego tworzy
się Regulamin Kolegium Sędziów MOZTS.
2) Kolegium Sędziów MOZTS, zwane dalej „Kolegium”, jest organem wewnętrznym MOZTS i
doradczym Zarządu MOZTS, reprezentuje wszystkich sędziów zamieszkałych na terenie jego działania.
3) Podstawowym obowiązkiem działalności Kolegium, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu
pracy sędziów tenisa stołowego w realizacji statutowych celów MOZTS.
§ 2.
1) W skład Kolegium wchodzą cztery osoby: Przewodniczący oraz trzech członków zwykłych.
2) Skład Kolegium wybierany jest na czas trwania kadencji Zarządu MOZTS, przy czym wybór
Kolegium musi nastąpić nie później niż 14 dni od wyboru Zarządu MOZTS.
3) Wyboru składu Kolegium, dokonuje się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sędziów
MOZTS.
4) W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sędziów MOZTS, mają prawo uczestnictwa z
prawem głosowania wszyscy sędziowie tenisa stołowego minimum klasy okręgowej, zamieszkali na
terenie działania MOZTS, którzy podczas upływającej kadencji Kolegium, przynajmniej raz pełnili
funkcję sędziego w zawodach organizowanych przez PZTS lub MOZTS.
5) W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Sędziów MOZTS, mają prawo uczestnictwa też
inne osoby na zaproszenie Kolegium, jednak bez prawa głosowania w wyborach Kolegium.
6) Wyboru składu Kolegium dokonuje się poprzez głosowanie tajne, chyba że sędziowie na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym sędziów MOZTS zdecydują inaczej.
7) W pierwszej kolejności wybiera się Przewodniczącego Kolegium, który musi uzyskać bezwzględną
liczbę głosów, a następnie wybiera się pozostałych członków Kolegium zwykłą większością głosów
oraz delegatów na Walne Zebranie Kolegium Sędziów PZTS.
8) Członkiem Kolegium może zostać każdy z prawem do głosowania na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Sędziów MOZTS.
9) Przebieg Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sędziów MOZTS jest protokołowany.
10) Informacja o wybranym składzie Kolegium jest przekazana do wiadomości Prezesa MOZTS.
§ 3.
Kolegium zajmuje się całokształtem pracy sędziowskiej oraz nadzoruje pracę sędziów na terenie
działania MOZTS w celu zapewnienia możliwie najlepszego poziomu sędziowania zgodnego z
międzynarodowymi przepisami ITTF.
§ 4.
1) Przewodniczący Kolegium po konsultacji z pozostałymi członkami Kolegium, wyznacza sędziów do
prowadzenia zawodów organizowanych przez MOZTS.
2) Przewodniczący Kolegium po konsultacji z pozostałymi członkami Kolegium oraz odpowiednim
organem w PZTS, proponuje sędziów do prowadzenia zawodów organizowanych przez PZTS na terenie
działania MOZTS, w sposób przewidziany przez regulamin rozgrywek PZTS.
3) Przy wyznaczaniu sędziów, Przewodniczący Kolegium oraz jego członkowie biorą pod uwagę klasę
sędziowską sędziego, rodzaj zawodów i ich rangę oraz koszty ponoszone w związku z rozliczeniem
przejazdów.
4) Prezes MOZTS ma prawo konsultacji obsady sędziowskiej w turniejach indywidualnych oraz w
mistrzostwach województwa organizowanych przez MOZTS.
5) Kolegium ma obowiązek prowadzenia rejestru działalności poszczególnych sędziów oraz ich klas
sędziowskich.

6) Do obowiązków Kolegium należy także:
a. Organizowanie spotkań z sędziami oraz tworzenie wytycznych w celu poprawy jakości sędziowania i
jego ujednolicenia oraz prezentowania zmian w przepisach ITTF,
b. Przeprowadzanie kursów dla sędziów tenisa stołowego.
c. Czuwanie nad należytym poziomem etyczno-moralnym sędziów, a w wypadkach rażącego naruszenia
tych zasad, wnioskowanie o ukaranie dyscyplinarne sędziego w formie przewidzianej w § 5. pkt 4.
d. Utrzymywanie ciągłego kontaktu z sędziami, w celu reagowania na problemy, z którymi spotykają się
sędziowie wykonujący swoje obowiązki.
e. Rekomendowanie sędziów do egzaminów na licencję sędziowską PZTS oraz na egzamin sędziego
międzynarodowego ITTF.
f. Godne reprezentowanie sędziów i okręgu poza terenem działania MOZTS.
§ 5.
1) Kolegium zbiera się w pełnym składzie przynajmniej raz na rok swojej działalności, w celu
omówienia swojej dotychczasowej pracy i wyznaczenia zadań na przyszłość. Dopuszcza się
przeprowadzenie Posiedzenia Kolegium przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej,
zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym.
2) Posiedzenia Kolegium są protokołowane.
3) W pilnych sprawach Przewodniczący Kolegium może podjąć decyzję jednoosobowo i bez
konsultacji, w imieniu całego Kolegium.
4) Kolegium w pełnym składzie podejmuje ważne decyzje związane z działalnością sędziowską w
formie uchwał i kieruje je do zatwierdzenia przez Zarząd MOZTS. Dopuszcza się głosowanie uchwał w
formie obiegowej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku równego
podziału głosów za i przeciw przyjęciu uchwały, o jej przyjęciu lub odrzuceniu, decyduje głos
Przewodniczącego Kolegium.
5) Corocznie na Zebraniu Sprawozdawczym MOZTS, Kolegium składa sprawozdanie ze swojej
działalności, z którym ma prawo zapoznać się każdy sędzia działający na terenie MOZTS.
6) Na koniec kadencji podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sędziów MOZTS,
Przewodniczący Kolegium przedstawia sprawozdanie z całej działalności Kolegium, które zostaje
poddane pod dyskusję.
7) Końcowe sprawozdanie Kolegium, wraz z ewentualną adnotacją o zaproponowanych poprawkach
przyjętych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów MOZTS, jest przekazane do
informacji Prezesa MOZTS.
§ 6.
1) W przypadku, gdy Przewodniczący zrezygnuje ze swojej funkcji lub z istotnych przyczyn nie może
pełnić swoich obowiązków, zwykli członkowie Kolegium wybierają nowego Przewodniczącego.
2) W przypadku, gdy trzech zwykłych członków Kolegium nie może się porozumieć co do wyboru
nowego Przewodniczącego, dodatkowy głos przysługuje Prezesowi MOZTS.
3) W przypadku, gdy zwykły członek Kolegium zrezygnuje ze swojej funkcji z istotnych przyczyn i nie
może pełnić swoich obowiązków lub został wybrany na Przewodniczącego w sposób przewidziany w §
6 pkt 1, Przewodniczący dobiera nowego członka Kolegium.
4) Aby mieć pewność co do kompetencji, osoby wybrane w sposób przewidziany w § 6 pkt 1-3 muszą
mieszkać na terenie działania MOZTS oraz posiadać aktualną licencję sędziego nadawaną przez PZTS.
§ 7.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd MOZTS.
§ 8.
Niniejszy Regulamin po zatwierdzeniu przez Zarząd MOZTS może zostać zmieniony tylko przez Walne
Zebranie Sędziów MOZTS w drodze głosowania, a wszelkie zmiany muszą być zatwierdzone przez
Zarząd MOZTS.

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Uchwała nr 05/OBG/12/2021
Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu pod nazwą
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rzekunianka Rzekuń
Działając na podstawie paragrafu 14., ust. 3., paragrafu 15., ust. 4., paragrafu 16.
oraz paragrafu 26., ust. 8. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku
Tenisa Stołowego:
§ 1.
Wyklucza z członkostwa w MOZTS Klub pod nazwą Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rzekunianka
Rzekuń, z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 44, 07-411 Rzekuń.
§ 2.
1) Dokonuje umorzenia zaległych składek członkowskich do MOZTS za rok 2020 w kwocie 250 zł oraz
za rok 2021 w kwocie 250 zł (razem 500 zł - słownie pięćset zł i zero groszy).
2) W przypadku ponownego ubiegania się o członkostwo w MOZTS kwoty te staną się wymagalne warunek ponownego przyjęcia w poczet członków MOZTS.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Od niniejszej Uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, które należy wnieść
za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały.
Uzasadnienie:
Klub pod nazwą LUKS Rzekunianka nie uczestniczy od sezonu 2019/2020 w zawodach organizowanych przez MOZTS, nie opłacił
składek członkowskich za lata 2020 i 2021, co stanowi niewypełnienie obowiązków Członka Zwyczajnego określonych w paragrafie
13. ust. 3. i 4. Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Uchwałą Zarządu MOZTS nr 10/19/05/2021 z dnia 27
maja 2021 roku. Klub został zawieszony w prawach członka zwyczajnego. Klub nie odwołał się od ww. Uchwały Zarządu. W związku
z brakiem informacji na temat istnienia Klubu Zarządu postanowia wykluczyć Klub z pocztu członków MOZTS. W myśl artykułu 10.
ust. 1a oraz ust. 1 e ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w powiązaniu z Uchwałą Zarządu nr 4/02/09/2021 z dnia 29 września 2021
roku, w czasie stanu epidemii uchwały Zarządu MOZTS mogą zapadać w trybie obiegowym. Głosowanie w trybie obiegowym
zarządził Prezes Zarządu MOZTS.

W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział siedmiu (7) członków Zarządu, którzy oddali siedem (7) głosów
ważnych, w tym siedem (7) głosów za podjęciem uchwały, przy braku (0) głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Prezes Zarządu
Marek Zalewski
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Uchwała nr 06/OBG/12/2021
Zarządu Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu pod nazwą
Uczniowski Klub Sportowy Aurus
Działając na podstawie paragrafu 14., ust. 3., paragrafu 15., ust. 4., paragrafu 16. oraz paragrafu
26., ust. 8. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:
§ 1.
Wyklucza z członkostwa w MOZTS Klub pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy Aurus, z siedzibą pod
adresem: ul. Poleczki 7, 02-822 Warszawa.
§ 2.
1) Dokonuje umorzenia zaległych składek członkowskich do MOZTS za rok 2019 w kwocie 200 zł, za
rok 2020 w kwocie 250 zł oraz za rok 2021 w kwocie 250 zł (razem 700 zł - słownie siedemset zł i zero
groszy).
2) W przypadku ponownego ubiegania się Klubu o członkostwo w MOZTS kwoty te staną się
wymagalne - warunek ponownego przyjęcia w poczet członków MOZTS.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Od niniejszej Uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, które należy wnieść
za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały.
Uzasadnienie:
Klub pod nazwą UKS Aurus nie uczestniczy od sezonu 2019/2020 włącznie zawodach organizowanych przez MOZTS, nie opłacił
składek członkowskich za lata 2019, 2020 i 2021, co stanowi niewypełnienie obowiązków Członka Zwyczajnego określonych w
paragrafie 13. ust. 3. i 4. Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Uchwałą Zarządu MOZTS nr
12/19/05/2021 z dnia 27 maja 2021 roku Klub został zawieszony w prawach członka zwyczajnego. Klub nie odwołał się od ww.
Uchwały Zarządu. W związku z brakiem sygnałów z Klubu odnośnie woli uczestniczenia w życiu Związku, Zarząd postanowia
wykluczyć Klub z pocztu członków MOZTS. W myśl artykułu 10. ust. 1a oraz ust. 1 e ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w
powiązaniu z Uchwałą Zarządu nr 4/02/09/2021 z dnia 29 września 2021 roku , w czasie stanu epidemii uchwały Zarządu MOZTS
mogą zapadać w trybie obiegowym. Głosowanie w trybie obiegowym zarządził Prezes Zarządu MOZTS.

W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział dziewięciu (9) członków Zarządu, którzy oddali dziewięć (9) głosów
ważnych za podjęciem uchwały, przy braku (0) głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się.

Prezes Zarządu
Marek Zalewski
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Uchwała nr 07/OBG/12/2021
Zarządu Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu pod nazwą
ATP Warszawa
Działając na podstawie paragrafu 14., ust. 3., paragrafu 15., ust. 4., paragrafu 16. oraz paragrafu
26., ust. 8. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:
§ 1.
Wyklucza z członkostwa w MOZTS Klub pod nazwą ATP Warszawa, z siedzibą pod adresem:
ul. Powstańców Śląskich 89B/234, 01-355 Warszawa
§ 2.
1) Dokonuje umorzenia zaległych składek członkowskich do MOZTS za rok 2020 w kwocie
250 zł oraz za rok 2021 w kwocie 250 zł (razem 500 zł - słownie: pięćset zł i zero groszy).
2) W przypadku ponownego ubiegania się Klubu o członkostwo w MOZTS wyżej wymieniona
kwota stanie się wymagalna - warunek ponownego przyjęcia w poczet członków MOZTS.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Od niniejszej Uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, które należy
wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały.
Uzasadnienie:
Klub pod nazwą ATP Warszawa nie uczestniczył w zawodach organizowanych przez MOZTS, nie opłacił składek członkowskich za lata
2020 i 2021, co stanowi niewypełnienie obowiązków Członka Zwyczajnego określonych w paragrafie 13. ust. 3. i 4. Statutu
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Uchwałą Zarządu MOZTS nr 13/19/05/2021 z dnia 27 maja 2021 roku Klub
został zawieszony w prawach członka zwyczajnego. Klub nie odwołał się od ww. Uchwały Zarządu. W związku z brakiem sygnałów z
Klubu odnośnie woli uczestniczenia w życiu Związku, Zarząd postanowia wykluczyć Klub z pocztu członków MOZTS. W myśl artykułu
10. ust. 1a oraz ust. 1 e ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w powiązaniu z Uchwałą Zarządu nr 4/02/09/2021 z dnia 29 września
2021 roku , w czasie stanu epidemii uchwały Zarządu MOZTS mogą zapadać w trybie obiegowym. Głosowanie w trybie obiegowym
zarządził Prezes Zarządu MOZTS.

W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział siedmiu (7) członków Zarządu, którzy oddali siedem (7) głosów
ważnych za podjęciem uchwały, przy braku (0) głosów przeciw i braku (0) głosów wstrzymujących się.

Prezes Zarządu
Marek Zalewski
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Uchwała nr 08/OBG/12/2021
Zarządu Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu pod nazwą
Łaskarzewski Klub Sportowy Promnik
Działając na podstawie paragrafu 14., ust. 3., paragrafu 15., ust. 4., paragrafu 16. oraz paragrafu
26., ust. 8. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:
§ 1.
Wyklucza z członkostwa w MOZTS Klub pod nazwą Łaskarzewski Klub Sportowy Promnik, z siedzibą
pod adresem: ul. Kusocińskiego 10, 08-450 Łaskarzew.
§ 2.
1) Dokonuje umorzenia zaległych składek członkowskich do MOZTS za rok 2019 w kwocie 200 zł, za
rok 2020 w kwocie 250 zł oraz za rok 2021 w kwocie 250 zł (razem 700 zł - słownie: siedemset zł i zero
groszy).
2) W przypadku ponownego ubiegania się Klubu o członkostwo w MOZTS wyżej wymieniona kwota
stanie się wymagalna - warunek ponownego przyjęcia w poczet członków MOZTS.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Od niniejszej Uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, które należy
wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały.
Uzasadnienie:
Klub pod nazwą Łaskarzewski Klub Sportowy nie uczestniczy w zawodach organizowanych przez MOZTS od sezonu 2019/2020
włącznie, nie opłacił składek członkowskich za lata 2019, 2020 i 2021, co stanowi niewypełnienie obowiązków Członka Zwyczajnego
określonych w paragrafie 13. ust. 3. i 4. Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Uchwałą Zarządu MOZTS nr
14/19/05/2021 z dnia 27 maja 2021 roku Klub został zawieszony w prawach członka zwyczajnego. Klub nie odwołał się od ww.
Uchwały Zarządu. W związku z brakiem sygnałów z Klubu odnośnie woli uczestniczenia w życiu Związku, Zarząd postanowia
wykluczyć Klub z pocztu członków MOZTS. W myśl artykułu 10. ust. 1a oraz ust. 1 e ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w
powiązaniu z Uchwałą Zarządu nr 4/02/09/2021 z dnia 29 września 2021 roku , w czasie stanu epidemii uchwały Zarządu MOZTS
mogą zapadać w trybie obiegowym. Głosowanie w trybie obiegowym zarządził Prezes Zarządu MOZTS.

W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział siedmiu (7) członków Zarządu, którzy oddali siedem (7) głosów
ważnych za podjęciem uchwały, przy braku (0) głosów przeciw i braku (0) głosów wstrzymujących się.

Prezes Zarządu
Marek Zalewski
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Uchwała nr 09/OBG/12/2021
Zarządu Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu pod nazwą
Stowarzyszenie Centrum Kultury i Sportu Hals Warszawa
Działając na podstawie paragrafu 14., ust. 3., paragrafu 15., ust. 4., paragrafu 16. oraz paragrafu
26., ust. 8. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:
§ 1.
Wyklucza z członkostwa w MOZTS Klub pod nazwą Stowarzyszenie Centrum Kultury i Sportu Hals
Warszawa, z siedzibą pod adresem: ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
§ 2.
1) Dokonuje umorzenia zaległych składek członkowskich do MOZTS za rok 2019 w kwocie 200 zł, za
rok 2020 w kwocie 250 zł oraz za rok 2021 w kwocie 250 zł, a także należności z tytułu kar regulaminowych
określonych w komunikatach Wydziału Rozgrywek MOZTS nr 14/2018 w wysokości 500 zł i nr 15/2018 w
wysokości 2500 zł (razem 3700 zł - słownie: trzy tysiące siedemset zł i zero groszy).
2) W przypadku ponownego ubiegania się Klubu o członkostwo w MOZTS wyżej wymieniona kwota
stanie się wymagalna - warunek ponownego przyjęcia w poczet członków MOZTS.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Od niniejszej Uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, które należy wnieść
za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały.
Uzasadnienie:
Klub pod nazwą Stowarzyszenie Centrum Kultury i Sportu Hals Warszawa nie uczestniczy w zawodach organizowanych przez MOZTS od dnia 1
stycznia 2019 roku, nie opłacił składek członkowskich za lata 2019, 2020 i 2021, ani kar regulaminowych nałożonych komunikatami WR MOZTS nr
14/2018 i 15/2018 co stanowi niewypełnienie obowiązków Członka Zwyczajnego określonych w paragrafie 13. ust. 3. i 4. Statutu Mazowieckiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Uchwałą Zarządu MOZTS nr 15/19/05/2021 z dnia 27 maja 2021 roku Klub został zawieszony w prawach
członka zwyczajnego. Klub nie odwołał się od ww. Uchwały Zarządu. W związku z brakiem sygnałów z Klubu odnośnie woli uczestniczenia w życiu
Związku, Zarząd postanowia wykluczyć Klub z pocztu członków MOZTS. W myśl artykułu 10. ust. 1a oraz ust. 1 e ustawy "Prawo o stowarzyszeniach"
w powiązaniu z Uchwałą Zarządu nr 4/02/09/2021 z dnia 29 września 2021 roku , w czasie stanu epidemii uchwały Zarządu MOZTS mogą zapadać w
trybie obiegowym. Głosowanie w trybie obiegowym zarządził Prezes Zarządu MOZTS.

W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział sześciu członków Zarządu, którzy oddali sześć głosów ważnych za podjęciem
uchwały, przy braku (0) głosów przeciw i braku (0) głosów wstrzymujących się.

Prezes Zarządu
Marek Zalewski
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

Uchwała nr 10/OBG/12/2021
Zarządu Mazowieckiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wykluczenia z członkostwa MOZTS Klubu pod nazwą
Top Spin Konstancin Jeziorna
Działając na podstawie paragrafu 14., ust. 3., paragrafu 15., ust. 4., paragrafu 16. oraz paragrafu
26., ust. 8. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:
§ 1.
Wyklucza z członkostwa w MOZTS Klub pod nazwą Top Spin Konstancin Jeziorna, z siedzibą pod
adresem: ul. Żeromskiego 15, 05-510 Konstancin Jeziorna.
§ 2.
1) Dokonuje umorzenia zaległych składek członkowskich do MOZTS za rok 2019 w kwocie 200 zł, za
rok 2020 w kwocie 250 zł oraz za rok 2021 w kwocie 250 zł (razem 700 zł - słownie: siedemset zł i zero
groszy).
2) W przypadku ponownego ubiegania się Klubu o członkostwo w MOZTS wyżej wymieniona kwota
stanie się wymagalna - warunek ponownego przyjęcia w poczet członków MOZTS.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Od niniejszej Uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów, które należy wnieść
za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały.
Uzasadnienie:
Klub pod nazwą Top Spin Konstancin Jeziorna nie uczestniczy w zawodach organizowanych przez MOZTS od 2019/2020 włącznie, nie opłacił składek
członkowskich za lata 2019, 2020 i 2021, co stanowi niewypełnienie obowiązków Członka Zwyczajnego określonych w paragrafie 13. ust. 3. i 4.
Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Uchwałą Zarządu MOZTS nr 16/19/05/2021 z dnia 27 maja 2021 roku Klub został
zawieszony w prawach członka zwyczajnego. Klub nie odwołał się od ww. Uchwały Zarządu. W związku z brakiem sygnałów z Klubu odnośnie woli
uczestniczenia w życiu Związku, Zarząd postanowia wykluczyć Klub z pocztu członków MOZTS. W myśl artykułu 10. ust. 1a oraz ust. 1 e ustawy
"Prawo o stowarzyszeniach" w powiązaniu z Uchwałą Zarządu nr 4/02/09/2021 z dnia 29 września 2021 roku , w czasie stanu epidemii uchwały
Zarządu MOZTS mogą zapadać w trybie obiegowym. Głosowanie w trybie obiegowym zarządził Prezes Zarządu MOZTS.

W głosowaniu w trybie obiegowym wzięło udział sześciu (6) członków Zarządu, którzy oddali sześć (6) głosów ważnych za podjęciem
uchwały, przy braku (0) głosów przeciw i braku (0) głosów wstrzymujących się.

Prezes Zarządu
Marek Zalewski
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