UCHWAŁY ZG PTT maj-sierpień 2010 r.

(Nr 45-52/2010

mail)

Uchwała ZG PTT Nr 45/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
„ZG PTT przyjmuje plan budżetu na 2010 roku wg załącznika "Plan wydatków i przychodów na 2010
rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl.”
Głosowanie: za- 16

p-

w-1 (ZZ)

brak odp- (AB, JO, MR, AZ, FW, AGR,MC)

Uchwała ZG PTT Nr 46/2010 z dnia 9 czerwca 2010 r.
"ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską na XXVII Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych, które
odbędą się w Chełmie w dniu 18 września 2010 roku w składzie zaproponowanym przez
Organizatora:
Sędzia Główny:
Jerzy Oleszczyński
Sędziowie Punktujący:
Marek Bernat
Andrzej Golonka
Danuta Markiewicz - Trylska
Andrzej Mierzwa
Marek Trzemżalski
Wojciech Wójtowicz
Zbigniew Zasada
Komisja Skrutacyjna:
Jerzy Zieliński
Halina Średniawska - Siepsiak
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl."
Głosowanie: za-18

p-0

w-1 (AGO)

brak odp.- (MC, AZ, MS, JO, GP)

Uchwała ZG PTT Nr 47/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.
„ZG PTT wprowadza pilotażowo w grupach Hobby, w kategoriach Hobby Open: Senior I, II i III,
turnieje pod nazwą Senior Hobby Open + Sport, w których dopuszcza się do udziału pary sportowe
kategorii Senior, zgodnie z podziałem wiekowym, tak jak dla kategorii Hobby.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl."
Głosowanie: za-17

p-1 (KK)

w-0

brak odp.- (JO,AGA,AZ,MT,MKH,MC)

Uchwała ZG PTT Nr 48/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.
„ZG PTT wnioskuje do Głównej Komisji Rewizyjnej o zajęcie stanowiska w sprawie rozwiązania
Okręgu Freestyle PTT. Wniosek stanowi załącznik do Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl."
Wniosek
ZG PTT informuje, że w trakcie IDO GM 2009 podjęte zostało ustalenie zobowiązujące członków
IDO – w krajach, w których dwie lub więcej organizacji należą do IDO - do utworzenia Sekretariatu
Narodowego posiadającego osobowość prawną.

Takim krajem jest Polska, w której na mocy porozumień pomiędzy PTT i PFT został powołany
Sekretariat Narodowy IDO w Polsce; następnie porozumienie zostało rozszerzone na trzy organizacje
PTT, PFT i PZST. Aktualnie po wycofaniu się PZST ze struktur IDO na powrót Sekretariat Narodowy
IDO w Polsce działa na mocy porozumień pomiędzy PTT i PFT, zaś IDO prowadzi korespondencję z
Sekretariatem Narodowym IDO w Polsce i jako członka uznaje IDO Polska.
Pomiędzy IDSF i IDO istnieje porozumienie rozdzielające zakres dance sport i freestyle. Na IDSF GM
2010 uzgodniono, że członkostwo IDO w IDSF (associate member) wymaga dalszych rozmów z
uwagi na fakt, że wśród członków IDO są członkowie WDC, które pozostaje w konflikcie z IDSF
(WDC nie uznaje wymagań stawianych przez IOC).
Przedstawiona sytuacja międzynarodowa, zaistniałe w przeszłości konflikty PTT z PFT i PZST oraz
wyniki analizy całej sytuacji przeprowadzone przez członków wspierających OF PTT narzucają jako
konieczne i logiczne rozwiązanie Okręgu Freestyle PTT.
Stosownie do Statutu PTT - rozdział V Artykuł 14 punkt 2.2 i Regulaminu ZG PTT - rozdział 6 punkt
10 ZG PTT występuje do GKR PTT o zajęcie stanowiska w sprawie rozwiązania Okręgu Freestyle
PTT.
Głosowanie: za-15

p-1 (AB)

w-0

brak odp- (JO,AGA,AZ,MT,KC,MKH,AG,MC)

Uchwała ZG PTT Nr 49/2010 z dnia 9 lipca 2010 r.
„ZG PTT ustala zwrot kosztów dojazdów na zebrania i wyjazdy służbowe dla członków organów
statutowych PTT oraz zaproszonych gości i członków honorowych w wysokości 0,50 zł/km,
rozliczany wg ilości kilometrów od miejsca zamieszkania do miejsca spotkania.
1. Uczestnicy posiedzeń ZG PTT, GKR, GSK:
a) Prezesi Okręgów otrzymują zwroty kosztów ze środków będących w dyspozycji Okręgów.
b) Pozostali członkowie Zarządu oraz Członkowie Prezydium, Członkowie GSK, GKR, zaproszeni

goście oraz zaproszeni członkowie honorowi otrzymują zwrot kosztów ze środków, będących
w dyspozycji Zarządu Głównego PTT.
2. Członkowie Zarządu oraz osoby pełniące funkcje w Komisjach ZG PTT delegowani w celu
omówienia spraw związanych z działalnością PTT otrzymują zwrot kosztów ze środków będących
w dyspozycji Zarządu Głównego.
3. Delegaci na Walny Zjazd PTT otrzymują zwrot kosztów dojazdów ze środków będących w
dyspozycji Okręgów.
4. Członkowie władz statutowych Okręgów PTT, uczestniczących w zebraniach Okręgów
otrzymują zwrot kosztów dojazdów ze środków będących w dyspozycji Okręgów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl. Jednocześnie traci moc Uchwała ZG PTT Nr 7/2005 z dnia 20 marca 2005 r.”
Głosowanie: za-18

p-0

w-0

brak odp- (JO,AZ,GP,WZ,AGR,MC)

Uchwała ZG PTT Nr 50/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.
„ZG PTT przyjmuje rezygnacją z funkcji GA CBD PTT, złożoną przez Panią Izabelę Wójtowicz z
dniem 31 sierpnia 2010 roku ZG PTT dziękuje za osobiste zaangażowanie Pani Izabeli Wójtowicz na
etapie uruchomiania i doskonalenia Bazy, za 5-letnie prowadzenie i współpracę z ZG PTT oraz ze
wszystkim Okręgami.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl.”
Głosowanie: za-16

p-0

w-0

brak odp- (AB,AC,JO,AGA,AZ,GP,AGR,MC)

Uchwała ZG PTT Nr 51/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.
„W związku z rezygnacją z funkcji GA CBD PTT, złożoną przez Panią Izabelę Wójtowicz z dniem 31
sierpnia 2010 r. ZG PTT powierza z dniem 1 sierpnia 2010 roku pełnienie funkcji GA CBD PTT
oraz obsługę działu „kalendarz PTT” Panu Zenonowi Gardyańczykowi, z wynagrodzeniem, które
zostanie ustalone przez Prezydium ZG PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl.”
Głosowanie: za-16

p-0

w-0

brak odp- (AB,AC,JO,AGA,AZ,GP,AGR,MC)

Uchwała ZG PTT Nr 52/2010 z dnia 8 sierpnia 2010 r.
"ZG PTT zatwierdza Komisję Sędziowską na VI Mistrzostwa Polski PTT i FTS Dzieci Starszych oraz
XXXV Akademickie Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Kaliszu w dniu 11 listopada 2010 roku w
składzie zaproponowanym przez Organizatora:
Sędzia Główny: Zbigniew St. Zasada - Wrocław
Sędziowie punktujący:
1. Cisek Krzysztof - Łódź
2. Gąsiorowska Agnieszka - Kraków
3. Grzejszczak Mariusz - Warszawa
4. Jawor Barbara - Poznań
5. Orszulak Andrzej - Krosno
6. Pawelec Roman - Radom
7. Rumin-Gebel Beata - Szczecin
8. Trętowski Krzysztof - Olsztyn
9. Trzemżalski Marek - Gliwice
Sędzia rezerwowy: Grzegorz Rybicki - Tomaszów Mazowiecki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na
stronie www.taniec.pl.”
Głosowanie: za-17

p-0

w-0

brak odp- (MS, DB, AG ,GP, AGO, WZ, MC)

