Uchwała Nr XX/6/2020
z dnia 10 marca 2020 roku
Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 32 ust. 5 i 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co
następuje:
I.

Zatwierdza się Ordynację Wyborczą na Walne Zebranie Sprawozdawczo –
Wyborcze Delegatów ŁZPN w dniu 05.06.2020 r.
ORDYNACJA WYBORCZA
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
W DNIU 05 CZERWCA 2020 R.

II.

W

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów ŁZPN

udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym (bierne i czynne prawo wyborcze)
a) Delegaci

klubów

sportowych

posiadających

osobowość

prawną,

działających w formie stowarzyszeń kultury fizycznej i będących członkami
ŁZPN,
b) Delegaci klubów sportowych działających w formie sportowych spółek
akcyjnych, będących członkami ŁZPN,
c) Delegaci

uczniowskich

i

szkolnych

klubów

sportowych

mających

osobowość prawną, działających w formie stowarzyszeń kultury fizycznej i
będących członkami ŁZPN,
d) Ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e) Po 1 delegacie z Okręgowych Związków Piłki Nożnej w Piotrkowie
Trybunalskim,

Sieradzu

i

Skierniewicach,

wybranych

na

Walnych

Zebraniach OZPN,
f) 3 delegatów środowiska trenerskiego, wybranych na zasadach przyjętych
przez Wydział Szkolenia ŁZPN, 3 delegatów środowiska sędziowskiego
wybranych na zasadach przyjętych przez Zarząd KS ŁZPN, 1 delegat

piłkarstwa kobiecego wybrany na zasadach przyjętych przez Komisję
Piłkarstwa Kobiecego.
2. Uprawnienia do wyłonienia swoich delegatów posiadają podmioty wymienione
w ust. 1, lit. a – c wg stanu ewidencyjnego w ŁZPN na dzień 28.02.2020 r.
3. Z głosem doradczym:
a) członkowie honorowi PZPN i ŁZPN z terenu województwa łódzkiego,
b) członkowie władz PZPN z terenu województwa łódzkiego, nie będący
delegatami,
c) zaproszeni goście.
4. Liczbę delegatów klubów sportowych wymienionych w ust. 1 pod literami a, b,
c ustala się następująco:
- klub posiadający 1 – wszy zespół w Ekstraklasie

–

4 delegatów,

- klub posiadający 1 – wszy zespół w I i II lidze

–

3 delegatów,

- klub posiadający 1 – wszy zespół w III lidze

–

2 delegatów,

- klub posiadający 1 – wszy zespół w IV lidze seniorów

–

1 delegat,

- klub prowadzący wyłącznie sekcję piłki nożnej kobiet i posiadający 1 – wszy
zespół w Ekstralidze

–

3 delegatów,

- klub prowadzący wyłącznie sekcję piłki nożnej kobiet i posiadający 1 – wszy
zespół w I lidze kobiet

–

2 delegatów,

- klub prowadzący wyłącznie sekcję piłki nożnej kobiet i posiadający 1 –
wszy zespół w II lidze kobiet
-

–

1 delegat,

kluby niższych klas rozgrywkowych wybierają delegatów w proporcji 1

delegat na 7 klubów.
Liczba delegatów z terenu danej Delegatury oraz okręgu łódzkiego ustalana
jest na podstawie ewidencji członków ŁZPN na dzień 28.02.2020 r. Ustala
się, że na każdą rozpoczętą „siódemkę” klubów mających siedzibę na terenie
danej delegatury bądź okręgu łódzkiego, biorących udział w rozgrywkach,
przysługuje 1 delegat. Wyboru delegatów reprezentujących kluby klas
rozgrywkowych poniżej IV ligi, dokonuję się na zebraniach wyborczych
organizowanych przez Komisje Wyborczą powołaną przez Zarząd ŁZPN.
Komisja Wyborcza składa się z przewodniczącego, sekretarza i 2 członków
powołanych przez Zarząd ŁZPN odrębną Uchwałą.

Regulamin pracy Komisji Wyborczej oraz regulamin zebrań wyborczych
organizowanych

w

celu

wyboru

delegatów,

na

Walne

Zebranie

Sprawozdawczo-Wyborcze określi Zarząd ŁZPN w odrębnej uchwale.
5. Wyboru delegatów wymienionych w ust. 1 lit. a – c, dokonuje uprawniony
organ statutowy, w szczególności Walne Zebranie Członków, bądź Zarząd
Klubu w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2020 roku.
6. Wyboru Delegatów wymienionych w ust. 1 lit. e, dokonują Walne Zebrania
OZPN w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach.
7. Wybór Delegatów wymienionych w ust. 1 lit. f, następuje na zebraniach
środowiska sędziowskiego, Wydziału Szkolenia oraz klubów prowadzących
sekcje piłki nożnej kobiet. Zasady wyboru określa, odpowiednio Zarząd
Kolegium Sędziów ŁZPN, Wydział Szkolenia ŁZPN i Komisja Piłkarstwa
Kobiecego. Zasady wyboru wymagają zatwierdzenia przez Zarząd ŁZPN.
8. Listy Delegatów wybranych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6 – 7
winny być przesłane do Biura ŁZPN w nieprzekraczalnym terminie do
20.04.2020 roku.
9. Do listy Delegatów, o której mowa w ust. 8, Kluby Sportowe, OZPN – y,
Kolegium Sędziów ŁZPN, Wydział Szkolenia ŁZPN, Komisja Piłkarstwa
Kobiecego ŁZPN obowiązane są dołączyć Uchwałę o wyborze Delegatów,
pod rygorem nieważności mandatów.
III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV.

Traci moc Uchwała nr XIX/115/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. Zarządu
ŁZPN.

Prezes
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Adam Kaźmierczak

