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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 3/2021-2025

Data spotkania 15/06/2021

Miejsce spotkania siedziba związku, ul. Marynarki Polskiej 80

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Piotr Darznik,

Kazimierz Dominiak (do 20:30), Jakub Kasprzak,

Mirosław Małypan, Marta Sikora, Marcin Wasłowicz

Goście: Michał Górski

Nieobecni Członek Zarządu: Wojciech Ligman, Janusz Liwosz

Goście: Prezes Honorowy Andrzej Zaleski, Andrzej

Burczyk

Na wstępie przyjęto zaproponowany przez Prezesa porządek obrad:

1. Sprawy księgowe i sądowe

2. Międzynarodowy Kongres Bałtycki

3. Sprawy różne

Ad 1 - Sprawy księgowe i sądowe

Trwa zbieranie podpisów potrzebnych do zmian w KRS.

Dotychczasowa księgowa zakończyła współpracę i rozliczyła się z dokumentacji.

Księgowa z Pomorskiej Federacji Sportu odmówiła współpracy z PWZBS. Nową

księgową zostanie licencjonowany doradczyni podatkowa, z którą niebawem

zostanie podpisana umowa.
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Ad 2 - Międzynarodowy Kongres Bałtycki

Prezes planuje przedstawić szerszej publiczności stanowisko dotyczące MKB na

walnym zgromadzeniu w Warszawie, 19 czerwca.

● należy wziąć pod uwagę wytyczne PZBSu dotyczące organizacji imprez

brydżowych - limit uczestników to 150 zawodników niezaszczepionych i

dowolna liczba zawodników zaszczepionych

● Prezes wraz ze Skarbnikiem oglądali salę uniwersytetu, koszt to 500 zł za

godzinę. Podjęte zostaną próby negocjacji ceny. Proponowana cena ma

być znana do końca tego tygodnia (tj. 19/06/2021)

● Marta Sikora zaproponowała, że należy przygotować bilans potencjalnych

kosztów (sędziowie stolikowi i komputerowi) i potencjalnych przychodów (z

wpisowego), żeby móc szybko oszacować opłacalność organizacji imprezy

kiedy znane będą koszty sali

● Marcin Wasłowicz zauważył, że wszystkie sprawy dotyczące MKB dzieją się

za wolno i brak jest planu B

● Prezes wspomniał o dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego i

zobowiązał się sprawdzić jego wysokość i szanse jego otrzymania

● Michał Górski zwrócił uwagę na brak Dyrektora MKB

Ad 3 - Sprawy różne

● Turnieje lokalne - zawiesza się turnieje na dwa tygodnie z uwagi na brak

dostępności sali w Makabi oraz rozgrywki Euro

● Regulamin III Ligi - Michał Górski zwrócił uwagę, że regulamin wymaga

poprawy

● Komisja Rewizyjna

○ wnioskowała o zinwentaryzowanie magazynu (stanu posiadania

majątku)

○ zwróciła uwagę na brak notki uzasadniającej przyznanie honorowej

prezesury dla Andrzeja Zaleskiego

○ przypomniała o uzupełnienia sprawozdania o brakujący okres

marzec 2020 - marzec 2021

○ przekazała informację o obowiązku przesłania dokumentów do KRS

w terminie 7 dni od wyborów


		2021-06-23T21:47:19+0200
	MARTA BARBARA SIKORA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MARTA BARBARA SIKORA, PESEL: 84062001944, PZ ID: MARTASIKORA840620




