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PROTOKÓŁ 
XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów 

Wojewódzkiego Zrzeszenia  Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu 
Dobrzeń Wielki 01.08.2020 r. 

 

1. Otwarcie Zebrania Delegatów 

Przewodniczący Gerard Halama przywitał wszystkich Delegatów XIX Zebrania 

Sprawozdawczo-Wyborczego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu. W swoich słowach 

podkreślił trudne okoliczności jakie towarzyszyły organizacji Zjazdu spowodowane epidemią 

koronawirusa. Także warunki przebiegu samego zebrania są wyjątkowe bo odbędzie się ono 

w reżimie sanitarnym. Każdy z delegatów ma osobne miejsce w dystansie społecznym a 

zebranie odbędzie się bez przerwy w jednym bloku. Przewodniczący wyraził nadzieję, że w 

przyszłym roku kiedy Zrzeszenie LZS będzie obchodziło jubileusz 75-lecia, jeśli pozwolą na to 

okoliczności odbędzie się w szerokim gronie działaczy i zaproszonych gości. Obecne zebranie 

ma charakter roboczy i ma na celu wypełnić procedury zawarte w Statucie tj. złożenie 

sprawozdania z działalności Zrzeszenia w minionej kadencji za lata 2016-2019, rozliczenie 

ustępujących władz zrzeszenia oraz wybór nowych organów statutowych. 

Następnie Przewodniczący poprosił zebranych o powstanie i odegrano Hymn Polski. 

W kolejnych słowach Przewodniczący Gerard Halama wspomniał wybitnych działaczy 

opolskiego Zrzeszenia LZS którzy odeszli wśród których wymienił miedzy innymi Władysława 

Czaczkę, Marka Procyszyna, Joachima Halupczoka. W kolejnych słowach stwierdził, że pamięć 

o tych wybitnych osobach jest ciągle żywa, a świadczą o tym corocznie organizowane 

imprezy sportowe – memoriały ku ich pamięci. 

Następnie Przewodniczący przeszedł do realizacji pierwszego punku porządku obrad.  
 

1) Wybór Przewodniczącego Zjazdu i protokólanta   

Przewodniczący Gerard Halama zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego 

Zjazdu proponując na tą funkcję Pana Jana Domka.  

Kol. Jan Domek wyraził zgodę na pełnienie obowiązków Przewodniczącego Zjazdu. 

Ponieważ z sali nie padły inne kandydatury Przewodniczący Gerard Halama poddał pod 

głosowanie wymienioną kandydaturę i proponując głosowanie jawne. Delegaci w 

jednogłośnym głosowaniu wybrali na Przewodniczącego Zjazdu Pana Jana Domka.  

 

2) Powołanie protokólanta Zebrania Delegatów 
W tym samym trybie dokonany został wybór Protokólanta Zjazdu. Przewodniczący Gerard 

Halama zaproponował na tą funkcję Pana Jana Siekańca. Kol. Jan Siekaniec wyraził zgodę na 

pełnienie obowiązków Protokólanta Zjazdu. 

Ponieważ z sali nie padły inne kandydatury Przewodniczący Halama poddał pod głosowanie 

wymienioną kandydaturę i zaproponował głosowanie jawne. Delegaci w jednogłośnym 

głosowaniu wybrali na Protokólanta Zjazdu Pana Jana Siekańca.  

Przewodniczący Gerard Halama oddał głos wybranemu Przewodniczącemu Zjazdu Delegatów 

Panu Janowi Domkowi z prośbą o poprowadzenie dalszych obrad. 

2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad 
Przewodniczący Zjazdu przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad zwrócił się do 

Delegatów z zapytaniem czy chcą złożyć wniosek o poszerzenie zaproponowanego porządku 

obrad oraz czy chcą wprowadzić jakieś modyfikacje dotyczące regulaminu obrad.  

Oba dokumenty zostały dostarczone delegatom oraz były dostępne do wglądu na stronie 

internetowej Zrzeszenia. W trakcie procedowania tego punktu zarówno porządek jaki  

i regulamin obrad były eksponowane w prezentacji (wyświetlane na ekranie za pomocą 

projektora). Ponieważ Delegaci nie zgłosili żadnych poprawek dotyczących zarówno porządku 

jaki i regulaminu obrad Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie jawnym. 

Delegaci przyjęli porządek i regulamin obrad – jednogłośnie. 
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3. Wybór Komisji Zjazdowych 

 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad 

zarządził wybory do poszczególnych komisji Zjazdowych.  
 

 

1) Wybór Komisji Mandatowej 

 

Wybory rozpoczęto od ustalenia składu Komisji Mandatowej do której zaproponowane zostały 

osoby: Irena Twardawski, Anna Kasprzyk, Leszek Gapiński.  

Wszyscy wymienieni wyżej kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Mandatowej. 

Przewodniczący zaproponował sposób wyboru poprzez głosowanie w trybie jawnym (przez 

podniesienie mandatu przez delegata) - sposób głosowania został zaakceptowany.  

Skład komisji został zatwierdzony - jednogłośnie. 

Komisja Mandatowa  

1)  Irena Twardawski (Przewodnicząca) 

 

2)  Anna Kasprzyk 

 

3)  Leszek Gapiński 

 

2) Wybór Komisji Wyborczej 

 

Przewodniczący Zebrania zarządził wybór Komisji Mandatowej do której Delegaci 

zaproponowali osoby: Kazimierz Bodaszewski, Jan Chruściel i Józef Woźniak.  

Wszyscy wymienieni wyżej kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wyborczej. 

Przewodniczący zaproponował sposób wyboru poprzez głosowanie w trybie jawnym (przez 

podniesienie mandatu przez delegata) - sposób głosowania został zaakceptowany.  

Skład komisji został zatwierdzony - jednogłośnie. 

Komisja Wyborcza 

1)  Kazimierz Bodaszewski (Przewodniczący) 

 

2)  Jan Chruściel 

 

3)  Józef Woźniak 
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3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 

Przewodniczący Zjazdu zarządził wybór Komisji Uchwał i Wniosków do której Delegaci 

zaproponowali osoby: Anna Kocińska-Scholz, Tadeusz Walczuk i Stanisław Czepiel.  

Wszyscy wymienieni wyżej kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków. 

Przewodniczący zaproponował sposób wyboru poprzez głosowanie w trybie jawnym (przez 

podniesienie mandatu przez delegata) - sposób głosowania został zaakceptowany.  

Skład komisji został zatwierdzony - jednogłośnie. 

Komisja Uchwał i Wniosków 

1)  Anna Kocińska-Scholz (Przewodnicząca) 

 

2)  Tadeusz Walczuk 

 

3)  Stanisław Czepiel 

 

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 

Przewodniczący Zjazdu zarządził wybór Komisji Skrutacyjnej do której Delegaci 

zaproponowali osoby: Rafał Kampa, Tomasz Chabior i Irena Sosna.  

Wszyscy wymienieni wyżej kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący zaproponował sposób wyboru poprzez głosowanie w trybie jawnym (przez 

podniesienie mandatu przez delegata) - sposób głosowania został zaakceptowany.  

Skład komisji został zatwierdzony - jednogłośnie. 

Komisja Skrutacyjna 

1)  Rafał Kampa (Przewodniczący) 

 

2)  Tomasz Chabior 

 

3)  Irena Sosna 

 
5) Wybór Komisji Statutowej 

Przewodniczący Zjazdu zarządził wybór Komisji Statutowej do której Delegaci zaproponowali 

osoby: Gerard Halama, Anna Kocińska-Scholz i Jan Siekniec.  

Wszyscy wymienieni wyżej kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 

Przewodniczący zaproponował sposób wyboru poprzez głosowanie w trybie jawnym (przez 

podniesienie mandatu przez delegata) - sposób głosowania został zaakceptowany.  

Skład komisji został zatwierdzony - jednogłośnie. 

Komisja Skrutacyjna 

1)  Gerard Halama (Przewodniczący) 

 

2)  Anna Kocińska-Scholz 

 

3)  Jan Siekaniec 
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Po dokonaniu wyboru Komisji Zjazdowych Przewodniczący poprosił osoby wchodzące w skład 

poszczególnych komisji o zajęcie miejsc w przygotowanych do ich pracy stanowiskach. 

Poprosił także o dokonanie wyboru przewodniczących poszczególnych komisji. 

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej 

Przewodniczący Zjazdu poprosił Komisję Mandatową o przedstawienie Delegatom wyników 

swojej pracy. W imieniu Komisji głos zabrała jej Przewodnicząca Irena Twardawski, który 

przeczytał sporządzony przez komisję protokół.  

Zadaniem Komisji było ustalenie frekwencji delegatów – według sporządzonego protokołu 

frekwencja delegatów na zebraniu wyniosła 52,00 % - stwierdzono obecność 52 Delegatów  

(na 100 osób uprawnione do udziału w Zjeździe w roli Delegata).  

Komisja stwierdziła prawomocność Zebrania. 

 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS  
w Opolu 
Przewodniczący Zjazdu oddał głos Gerardowi Halamie - Przewodniczącemu WZ LZS w Opolu 

w celu złożenia sprawozdania z działalności Zrzeszenia w latach 2016-2019. 

W pierwszych słowach swojego wystąpienia Gerard Halama stwierdził, że szczegółowe 

sprawozdanie z działalności Zrzeszenia zostało dostarczone delegatom w formie pisemnej 

przed zebraniem oraz było publikowane na stronie internetowej www.wzlzsopole.pl   

Sprawozdanie to zawiera szczegółową informację o zakresie działań Zrzeszenia, zarówno jeśli 

chodzi o działalność merytoryczną związaną z organizacją życia sportowego dla członków 

Zrzeszania LZS (organizacja imprez sportowych, udział w zawodach sportowych, szkolenie 

sportowe dzieci i młodzieży) jak też sposobu i źródeł finansowania realizowanych zadań. 

Biorąc pod uwagę szczegółowy opis wszystkich tych zagadnień w sprawozdaniu 

Przewodniczący Halama w swojej wypowiedzi odniósł się skrótowo do zawartych w 

sprawozdaniu danych. Stwierdził, że Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w latach 2016-2019 

prowadził bardzo szeroka działalność skierowaną do wszystkich grup naszego społeczeństwa. 

Działalność zrzeszenia realizowana była w dwóch blokach – organizacja imprez sportowych 

oraz szkolenie sportowe. Organizowane imprezy były prowadzone dla młodzieży szkolnej – 

głównie w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkół Wiejskich, dla osób niepełnosprawnych – 

Igrzyska letnie i zimowe, dla seniorów 50+ turnieje rekreacyjno-sportowe oraz imprezy 

turystyczne, oraz współorganizacja i organizacja imprez dla wybranych dyscyplin sportowych 

dla sportowców wyczynowych. Jeśli chodzi o szkolenie to w ostatnich 4 latach Zrzeszenie 

realizowało programy nauki pływania (umiem pływać) i nauki jazdy na łyżwach (lodowisko + 

łyżwy = świetna zabawa). Były to programy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem 

uczestników, a liczba przeszkolonych przekroczyła 1000 osób. W programach tych Zrzeszenie 

działało w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi – gminami co z pewnością w 

przyszłości zaowocuje kolejnymi wspólnymi projektami. 

Wojewódzkie Zrzeszenie w latach 2018 i 2019 przeprowadziło szkolenia dotyczące składania 

wniosków „Program Klub” – szkolenia miały duży wpływ na udział klubów z Opolszczyzny w 

tym programie (w szkoleniu mogli uczestniczyć także przedstawiciele klubów spoza 

Zrzeszenia LZS)  

Kolejnym zagadnieniem jakie poruszył Przewodniczący Gerard Halama była sprawa odpisu  

1 % z podatku PIT na rzecz stowarzyszeń - klubów. Zrzeszenie w minionej kadencji aktywnie 

zachęcało kluby do korzystania z tego odpisu 1% podatku gwarantując bezpłatną obsługę w 

tym zakresie. Jak pokazuje tabelka realizowanych środków w tym zakresie zawarta w 

sprawozdaniu, kwota pozyskiwanych funduszy z roku na rok jest coraz większa – co jest 

najlepszym dowodem na skuteczność prowadzonych działań w tym zakresie. 

W kolejnej części swojej wypowiedzi Przewodniczący Gerard Halama odniósł się do sportu 

wyczynowego. Zrzeszenie nadal stanowi bardzo istotna siłę w województwie jeśli chodzi o 

sport wyczynowy i współzawodnictwo sportowe. W każdym z kolejnych lat w okresie 2016-

2019 sportowcy zrzeszenia zdobywali po 80 medali z imprez sportowych najwyższej rangi; 

Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy i Mistrzostw Polski. W klasyfikacji punktowej 

współzawodnictwa sportowego młodzieży punkty zdobywane przez sportowców LZS stanowią 

31,28 % (średnia z 4 kat), a do klubów które co roku miały największy dorobek punktowy 

http://www.wzlzsopole.pl/
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należy zaliczyć KS Obuwnik Prudnik, LKS Orzeł Namysłów i LKS Sparta Głubczyce. Kluby te 

plasowały się także w najlepszej 10 klubów Opolszczyzny jeśli chodzi o współzawodnictwo.  

W ostatnich słowach dotyczących sprawozdania Przewodniczący zachęcił delegatów do 

wnikliwej analizy otrzymanego sprawozdania, a na wszelkie wątpliwości i pytania odpowiedz 

zostanie udzielona w zaplanowanej dyskusji. 

 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

     Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Pan Wilfryd Parchatka przedstawił    

     sprawozdanie o niżej zamieszczonej treści. 

Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia LZS w Opolu za okres siedemnastej 

kadencji w latach 2016-2019 

 

        Wojewódzka Komisja Rewizyjna Zrzeszenia LZS w Opolu w okresie sprawozdawczym  

        pracowała w składzie wybranym na XVII Zjeździe Delegatów w składzie: 

1  Parchatka  Wilfryd   - Przewodniczący  

2  Jan Chróściel  - Członek  Komisji 

3  Woźniak  Józef  - Członek  Komisji 

4  Wiesław Okaj  - Członek  Komisji 

        Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o Regulamin Pracy Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej  

        oraz na podstawie rocznych planów pracy. 

 

1. W okresie sprawozdawczym Wojewódzka Komisja Rewizyjna przeprowadziła 4 kontrole w zakresie 
gospodarczo-finansowym i organizacyjnym- statutowym po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. 
Komisja w czasie kadencji odbyła 4 posiedzeń. 
W ramach kontroli dokonano lustracji dokumentów merytoryczno-finansowych Na pytania komisji 
odpowiedzi udzielali; Przewodniczący oraz pracownicy biura Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu w 

tym Główna Księgowa. 

 
2. Coroczne kontrole finansowe dokonywane w drodze badania bilansów oraz innych dokumentów 

finansowych pozwalają stwierdzić że: 
• Działalność finansowa Zrzeszenia w latach 2016-2019 nie budziła żadnych zastrzeżeń  

i gwarantowała właściwą płynność. Sytuacja pod tym względem była stabilna i w tym zakresie 

Komisja nie widzi zagrożeń. 
• Środki otrzymywane na realizację zadań zleconych (na podstawie podpisanych umów) były 

rozliczane terminowo i rzetelnie zgodnie z ich przeznaczeniem. Księgowość z użyciem programu 
komputerowego umożliwiała rejestrowanie wszystkich operacji finansowych prowadząc księgi 
rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

• Kontrolowane faktury i dokumenty finansowe były właściwie opisane i sygnowane podpisami osób 
upoważnionych – rozliczane zgodnie z preliminarzem danego zadania zleconego. 

 
3. Przeprowadzone kontrole spraw organizacyjno–statutowych pozwalają stwierdzić: 

• Zarząd i Prezydium Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w latach 2016-2019 pracował w oparciu o 
roczne plany pracy. Wszystkie posiedzenia Zarządu i Prezydium Zarządu były protokołowane. 
Postanowienia i uchwały Zarządu były wykonywane i realizowane przez kierownictwo i pracowników 
biura Zrzeszenia. 

• Przyjęte uchwały na XVIII Zjeździe zostały zrealizowane. 

• Komisja stwierdza dużą poprawę w przepływie informacji miedzy kierownictwem i biurem 
Zrzeszenia, a organizacjami LZS w regionie. Coraz więcej informacji przekazywana jest drogą 
elektroniczną – e-mail i z wykorzystaniem strony internetowej. Poprawa komunikacji w widoczny 
sposób rzutuje na aktywność i dynamikę działalności WZ LZS w Opolu. 

• Komisja także zauważyła pozytywny kierunek działań w zakresie zwiększenie aktywności Zrzeszenia 
w aplikowaniu o środki finansowe z różnych źródeł (występowanie z wnioskami o zadania zlecone w 

konkursach ofert z zakresu szeroko rozumianej kultury fizycznej i turystyki). 
 

4. Wojewódzka Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Wojewódzkiego 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu za okres XVIII kadencji w latach 2016-2019. 

  Przewodniczący WKR Zrzeszenia LZS w Opolu 
Wilfryd Parchatka 
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7. Dyskusja 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek zaprosił delegatów do udziału w dyskusji. Mimo wielu 

zachęt, żaden delegat nie zgłosił chęci zabrania głosu. Przewodniczący poinformował, że 

istnieje możliwość wzięcia udziału w dyskusji poprzez zgłaszanie swoich uwag i wniosków na 

piśmie, które będą dołączone do dokumentacji Zjazdu. 

  

8. Przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi 

Po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego WZ LZS w Opolu, Przewodniczącej 

Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Zjazdu Jan Domek zaproponował 

delegatom przegłosowanie wniosku postawionego przez Komisję Rewizyjną o udzielenie 

absolutorium ustępującym władzom Zrzeszenia kadencji 2016-2019. 

Zaproponowane zostało głosowanie w trybie jawnym. 

Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty – jednogłośnie (52 głosy za 

wnioskiem, nikt z delegatów się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw).  

Po udzieleniu absolutorium Panie z biura WZ LZS w Opolu złożyły podziękowania 

ustępującemu Przewodniczącemu Gerardowi Halamie. Podziękowania złożone były w imieniu 

całego środowiska LZS na Opolszczyźnie. Przewodniczący otrzymał kosz upominkowy, a 

zgromadzeni nagrodzili ten miły gest oraz dokonania Przewodniczącego w minionej kadencji 

oklaskami. 

  

9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Zrzeszenia 

 Przewodniczący Zjazdu poprosił o zabranie głosu Gerarda Halamę (Przewodniczącego   

 Komisji Statutowej) w celu omówienia przygotowanych zmian w Statucie. 

 W swojej wypowiedzi Gerard Halama, w skrócie scharakteryzował koniczność wprowadzenia   

 zmian w statucie, które dotyczą: 

• Dostosowania Statutu do obowiązujących ustaw, 

• Ujednolicenia nazewnictwa, 

• Doprecyzowania sformułowań w zakresie ważności oświadczeń woli, 

• Zmiany ilości członków Zarządu 

- na 11-19 osób (poprzednio 19-35)  

- oraz członków Prezydium Zarządu na 5-7 osób (poprzednio 7-12) 

• Zmiany w zapisach Statutu umożliwiających poszerzenie działalność Zrzeszenia – 

dostosowując zapisy do nowych projektów (wykorzystanie środków Unijnych) 

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Gerard Halama w imieniu Komisji odpowiedzialnej 

za przeprowadzenie zmian w Statucie jak i kierownictwa Zrzeszenia zarekomendował 

przyjęcie uchwały zatwierdzającej tekst jednolity Statutu z zaproponowanymi zmianami. 

10. Głosowanie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Zrzeszenia 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek, zwrócił się do zgromadzonych delegatów z zapytaniem 

czy ktoś chce zabrać głos w sprawie zmian w zapisach Statutu Zrzeszenia lub ma jakieś 

uwagi dotyczące tej sprawy. Ponieważ nikt z delegatów nie zgłosił się z własnymi uwagami 

i propozycjami w tym temacie Przewodniczący Zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia 

zaprezentowanego tekstu jednolitego Statutu z omawianymi zmianami. 

Zaproponowane zostało głosowanie w trybie jawnym. 

Wniosek o zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu z przygotowanymi zmianami 

został przyjęty stosunkiem głosów 52 za wnioskiem, 0 - delegat wstrzymał się od 

głosu, 0 - delegatów było przeciw.  
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11.  Wybory 

 

1) Wybór Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek, zwrócił się do komisji wyborczej o przedstawienie 

kandydatów do wyborów Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu. W 

imieniu Komisji Wyborczej zabrał głos jej Przewodniczący Kazimierz Bodaszewski, który 

podał kandydaturę Pana Gerarda Halamy (wyraził zgodę na kandydowanie) 

Przewodniczący Zjazdu zwrócił się do delegatów o podawanie kolejnych kandydatur na 

Przewodniczącego Zarządu. Ponieważ z sali nie została podana żadna osoba 

Przewodniczący Komisji Wyborczej Kazimierz Bodaszewski złożył wniosek formalny o 

zamknięcie listy kandydatów na funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS 

w Opolu. Wniosek ten został przegłosowany w trybie głosowania jawnego i został 

zatwierdzony – jednogłośnie. 

Ponieważ do wyborów na Przewodniczącego Zrzeszenia zgłoszona została tylko jedna 

kandydatura Przewodniczący Zebrania zaproponował głosowanie nad zgłoszoną 

kandydaturą Pana Gerarda Halamy w trybie jawnym – propozycja została zaakceptowana. 

Przystąpiono do głosowania 

Za kandydaturą Gerarda Halamy głosowało - 52 delegatów, wstrzymało się od  

głosu - 0 delegatów, głosowało przeciw - 0 delegatów. 

Na Przewodniczącego WZ LZS w Opolu wybrano Pana Gerarda Halamę. 

 

2) Wybór Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek, zwrócił się do Komisji Wyborczej o przedstawienie 

kandydatów do wyborów na członków Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu. W 

imieniu Komisji Wyborczej zabrał głos jej Przewodniczący Kazimierz Bodaszewski, który 

podał niżej wymienione osoby kandydujące w tych wyborach. 

1 Kazimierz Bodaszewski 

2 Stanisław Czepiel 

3 Jan Domek   

4 Jacek Dziuba 

5 Leszek Gapiński  

6 Leszek Głowacki (propozycja z sali) 

7 Marek Gołębiowski 

8 Daniel Jano 

9 Anna Kasprzyk 

10 Anna Kocińska-Scholz 

11 Mirosław Olszewski (propozycja z sali) 

12 Stanisław Rosiński (propozycja z sali) 

13 Jan Siekaniec   

14 Marian Staniszewski (propozycja z sali) 

15 Janusz Stefanko  

16 Marek Truchan (propozycja z sali) 

17 Irena Twardawski 

18 Tadeusz Walczuk  

19 Ireneusz Wodniak  

 
Po skompletowaniu listy 19 osób kandydujących do Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia 

LZS w Opolu Przewodniczący Komisji Wyborczej zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 

listy. Wniosek został poddany pod głosowanie i zatwierdzony – za zamknięciem listy 

głosowało 52 delegatów, wstrzymało się od głosu 0 delegatów, przeciw głosowało 0 

delegatów. 
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Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej odczytał nazwiska kandydatów z zapytaniem 

czy potwierdzają swoją chęć kandydowania. Wszyscy kandydujący wyrazili zgodę na 

kandydowanie  

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek zaproponował przystąpienie do głosowania proponując 

by odbyło się ono w trybie jawnym i głosowanie odbyło się na całą zaproponowaną listę 

zgłoszonych kandydatów do Zarządu – propozycja została zaakceptowana. 

Wyniki głosowania: 

Na zgłoszoną listę kandydatów do Zarządu głosowało 52 delegatów, wstrzymało 

się od głosu - 0 delegatów, głosowało przeciw - 0 delegatów. 
 

3) Wybór Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek, zwrócił się do Komisji Wyborczej o przedstawienie 

kandydatów do wyborów na członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej WZ LZS w Opolu. 

W imieniu Komisji Wyborczej zabrał głos jej Przewodniczący Kazimierz Bodaszewski, który 

podał niżej wymienione osoby kandydujące w tych wyborach.  

1 Jan Chruściel 

2 Wiesław Okaj  

3 Wilfryd Parchatka 

4 Józef Woźniak 

5 Norbert Zielonkowski 

 

Po skompletowaniu listy 5 osób kandydujących do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej WZ 

LZS w Opolu Przewodniczący Komisji Wyborczej zgłosił wniosek formalny o zamknięcie 

listy. Wniosek został poddany pod głosowanie i zatwierdzony – jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej odczytał nazwiska kandydatów z zapytaniem 

czy potwierdzają swoją chęć kandydowania. Wszyscy kandydujący wyrazili zgodę na 

kandydowanie. 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek zaproponował przystąpienie do głosowania proponując 

by odbyło się ono w trybie jawnym i głosowanie odbyło się na całą zaproponowaną listę 

zgłoszonych kandydatów – propozycja została zaakceptowana. 

Wyniki głosowania: 

Na zgłoszoną listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej głosowało 52 delegatów, 

wstrzymał się od głosu - 0 delegat, głosowało przeciw - 0 delegatów. 

 

 

4) Wybór Delegatów na Zjazd Krajowy 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek, zwrócił się do Komisji Wyborczej o przedstawienie 

kandydatów do wyborów delegatów na Zjazd Krajowy Zrzeszenia LZS.  

W imieniu Komisji Wyborczej zabrał głos jej Przewodniczący Kazimierz Bodaszewski, który 

podał niżej wymienione osoby kandydujące w tych wyborach – 5 kandydatów na 

delegatów na Zjazd Krajowy i 2 osoby rezerwowe. 

1 Jan Domek 

2 Gerard Halama 

3 Anna Kasprzyk 

4 Anna Kocińska-Scholz 

5 Jan Siekaniec 
 

6 Jacek Dziuba 

7 Tadeusz Walczuk 

 

Po skompletowaniu listy 5 osób kandydujących w wyborach na delegata na Krajowy Zjazd 

Zrzeszenia LZS i 2 osób rezerwowych Przewodniczący Komisji Wyborczej zgłosił wniosek 
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formalny o zamknięcie listy. Wniosek został poddany pod głosowanie i zatwierdzony – za 

zamknięciem listy głosowało - 52 delegatów, wstrzymało się od głosu - 0 delegat, przeciw 

głosowało - 0 delegatów. 

Następnie Przewodniczący Komisji Wyborczej odczytał nazwiska kandydatów z zapytaniem 

czy potwierdzają swoją chęć kandydowania. Wszyscy kandydujący wyrazili zgodę na 

kandydowanie. 

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek zaproponował przystąpienie do głosowania proponując 

by odbyło się ono w trybie jawnym i głosowanie odbyło się na całą zaproponowaną listę 

zgłoszonych kandydatów – propozycja została zaakceptowana. 

Wyniki głosowania: 

Na zgłoszoną listę kandydatów na delegatów na Krajowy Zjazd Zrzeszenia LZS 

głosowało 52 delegatów, wstrzymał się od głosu - 0 delegatów, głosowało 

przeciw - 0 delegatów. 

     12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej 

   Przewodniczący Zjazdu Jan Domek poprosił przedstawiciela Komisji Skrutacyjnej o    

   ogłoszenie wyników wyborów. W imieniu Komisji Skrutacyjnej wystąpił jej Przewodniczący  

   Rafał Kampa, który przedstawił wyniki wyborów: 

 

Wyniki wyborów Przewodniczącego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 

 

Przewodniczącym na kadencję 2020-2023 został wybrany Gerard Halama  

 

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów 

1 Gerard Halama 52 

 

Wyniki wyborów Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 

Członkami Zarządu WZ LZS w Opolu na kadencję 2020-2023 zostało wybranych 19 osób – 

zgodnie z niżej zamieszczoną listą.  

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów 

1 Kazimierz Bodaszewski 52 

2 Stanisław Czepiel 52 

3 Jan Domek   52 

4 Jacek Dziuba 52 

5 Leszek Gapiński  52 

6 Głowacki Leszek 52 

7 Marek Gołębiowski 52 

8 Daniel Jano 52 

9 Anna Kasprzyk 52 

10 Anna Kocińska-Scholz 52 

11 Mirosław Olszewski  52 

12 Stanisław Rosiński  52 

13 Jan Siekaniec   52 

14 Marian Staniszewski  52 

15 Stefanko Janusz 52 

16 Marek Truchan  52 

17 Irena Twardawski 52 

18 Tadeusz Walczuk  52 

19 Ireneusz Wodniak  52 
 

        Zgodnie z zapisami Statutu w skład Zarządu wchodzi Przewodniczący (Gerard Halama – 20  

        osoba). Ukonstytuowanie się Zarządu nastąpi na pierwszym jego posiedzeniu. 
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        Wyniki wyborów Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w  

        Opolu 

 

        Członkami Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej WZ LZS w Opolu na kadencję 2020-2023 zostało  

        wybranych 5 osób – zgodnie z niżej zamieszczoną listą.  

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów 

1 Jan Chruściel 52 

2 Wiesław Okaj  52 

3 Wilfryd Parchatka 52 

4 Józef Woźniak 52 

5 Norbert Zielonkowski 52 

 

        Ukonstytuowanie się Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nastąpi na pierwszym jej posiedzeniu. 
 

 

       Wyniki wyborów Delegatów na Krajowy Zjazd Zrzeszenia LZS 

       Na delegatów na Krajowy Zjazd Zrzeszenia LZS zostali wybrani: 

Lp. Imię i nazwisko Liczba głosów 

1 Jan Domek 52 

2 Gerard Halama 52 

3 Anna Kasprzyk 52 

4 Anna Kocińska-Scholz 52 

5 Jan Siekaniec 52 

 

         Dokonano także wyboru zastępców delegatów na Krajowy Zjazd Zrzeszenia LZS, którymi  

         zostały: 

6 Jacek Dziuba 52 

7 Tadeusz Walczuk 52 

 

        W swojej końcowej wypowiedzi Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Rafał Kempa  

        pogratulował wszystkim wybranym, a słowa te przyjęte zostały brawami przez zgromadzonych. 
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    13. Podjęcie Uchwał i Wniosków 

        Przewodniczący Zjazdu Jan Domek poprosił przedstawiciela Komisji Uchwał i Wniosków o  

        przedstawienie wyników swoich prac. W imieniu komisji głos zabrała jej Przewodnicząca Anna  

        Kocińska-Scholz, która zaproponował delegatom przyjęcie uchwał niżej wymienionej treści: 

1) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu z zaproponowanymi zmianami. 

2)  Tworzenie we wszystkich gminach województwa opolskiego Gminnych Zrzeszeń LZS 

            W zakresie organizacji imprez sportowych 

• Organizacja imprez masowych - ogólnodostępnych, o charakterze sportowo-

rekreacyjnym, skierowanych do uczestników w szerokiej rozpiętości wiekowej, często 

mających charakter rywalizacji rodzinnych. 

• Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkół wiejskich – Igrzyska Szkół. 

• Organizacja imprez rangi Mistrzostw Województwa Zrzeszenia LZS – szczególnie w 

dyscyplinach wiodących (lekkoatletyka, łucznictwo, zapasy, badminton, piłka nożna, 

kolarstwo, karate, jeździectwo, hokej na trawie, tenis stołowy, szachy). 

• Ubieganie się i organizacja imprez centralnych rangi Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. 

• Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – Igrzyska Letnie 

indywidualne i Igrzyska Zimowe – drużynowe.  

• Organizacja imprez rekreacyjno–turystycznych rangi wojewódzkiej mających na celu 

odbudowanie tego profilu działalności w Zrzeszeniu. 
 

 Szkolenie sportowe 

• Udział w programie – Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży 

- poczynienie niezbędnych kroków służącym pomocy klubom w zakresie wzrostu ich  

  poziomu szkolenia sportowego w celu spełnienia warunków utworzenia OSSM. 

• Udział w programie – Wiodące Ludowe Kluby Sportowe 

- poczynienie niezbędnych kroków służącym pomocy klubom w zakresie wzrostu ich  

  poziomu szkolenia sportowego w celu spełnienia warunków utworzenia WLKS. 

• Pomoc klubom sportowym w zakresie organizacji zgrupowań i konsultacji szkoleniowych. 
 

Udział w imprezach sportowych 

• Udział reprezentantów województwa w zawodach rangi Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. 

• Udział reprezentacji województwa w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS. 

• Udział reprezentantów województwa w ogólnopolskich imprezach LZS o charakterze 

turystycznym. 
 

          W celu zabezpieczenia finansowania wyżej wymienionych działań należy: 

1) Kontynuować ścisłą współpracę z Krajowym Zrzeszeniem LZS aktywnie uczestnicząc we 

wszystkich zaproponowanych programach i zadaniach. 

2) Kontynuować dobrą współpracę z samorządem województwa opolskiego – Urzędem 

Marszałkowskim w Opolu w zakresie realizowanych zadań i ich finansowania, które winne 

dotyczyć szerokiego spektrum działalności Zrzeszenia LZS. 
   

Przewodniczący Zjazdu Jan Domek poddał pod głosowanie zatwierdzenie wyżej wymienionych 

uchwał i wniosków – proponując głosowanie jawne. 

Wymienione uchwały zostały przyjęte do realizacji i zatwierdzone przez delegatów 

– jednogłośnie. 
 

14 . Zakończenie Zjazdu 

Ze względu na wyczerpanie się porządku obrad zebranie zakończyło się.  

Na zakończenie wystąpił nowo wybrany Przewodniczący Gerard Halama, który podziękował 

wszystkim uczestnikom za przybycie i sprawne przeprowadzenie Zjazdu. Poprosił także 

przedstawicieli nowo wybranych organów o pozostanie w celu odbycia pierwszych posiedzeń 

w celu ukonstytuowania się.  

Na tym obrady XIX Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Wojewódzkiego 

Zrzeszenia LZS w Opolu zostało zakończone.  

Protokółował Jan Siekaniec 


