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PROTOKÓŁ

z zebrania Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 14/2021-2025

Data spotkania 18/01/2022, 20:00 - 21:12

Miejsce spotkania Google Meet

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Piotr Darznik,

Kazimierz Dominiak, Jakub Kasprzak, Wojciech Ligman,

Janusz Liwosz, Mirosław Małypan, Marta Sikora, Marcin

Wasłowicz

Goście: Michał Górski

Nieobecni Członkowie Zarządu:

Porządek obrad:

1. MKB 2022 i sala na turnieje lokalne

2. Ogłoszenie na dyrektora MKB 2022

3. Wolne wnioski i głosy

Ad 1 - Sala na MKB 2022 i sala na turnieje lokalne

Prezes przedstawił aktualny stan negocjacji sali na MKB 2022 oraz stan rozmów

dotyczących przedłużenia najmu sali od UG.

Prezes poinformował o rozmowach z innymi podmiotami, które odbył w

kontekście organizacji MKB 2022.

Ad 2 - Ogłoszenie na dyrektora MKB 2022

Prezes zaakceptował ogłoszenie na Dyrektora MKB przygotowane przez Martę

Sikorę. Uzgodniono wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora MKB.
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Ad 3 - Wolne wnioski i głosy

● Wojciech Ligman podniósł temat nieprawidłowego naliczenia PKLi za

ubiegły sezon ligi. Marcin Wasłowicz zobowiązał się je sprawdzić i

skorygować

● Michał Górski zapytał czy Zarząd wywiązał się z paragrafu 5 punktu 2 z

Regulaminu pracy zarządu - Prezes przedstawili obecny status i zobowiązał

Skarbnika do wykonania niezbędnych rzeczy do następnego spotkania

zarządu

● Jako pokłosie zacytowanego przez MG paragrafu, Marta Sikora zwróciła

uwagę na brak wglądu Zarządu w finanse związku - wywiązała się dyskusja,

w wyniku której ustalono, iż Skarbnik przygotuje zestawienie przychodów i

rozchodów na koniec każdego miesiąca do wglądu Zarządu

● Zarząd zatwierdził nowe warunki wynagrodzenia dla pracownika biura -

(wzrost wynagrodzenia) oraz w związku z art. 11 ust. 4 ustawy prawo o

stowarzyszeniach przekazał sprawę do dalszego procedowania przez

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 27/2021-2025 w sprawie

wynagrodzenie pracownika biura w 2022r.

Zarząd zatwierdza wynagrodzenia dla pracownika biura PWZBS w 2022r.

w wysokości 21 600 zł brutto.

Głosowało 9 członków zarządu: 5 za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się

● Zarząd zdecydował nie organizować turnieju WOŚP z uwagi na duże koszty

organizacji (4 głosy za nie organizowaniem, 5 głosów wstrzymujących się)

● Jakub Kasprzak zwrócił uwagę na brak potwierdzonego terminu MKB 2022.

Prezes przedstawił czynniki, które determinują potwierdzenie daty

kongresu. Ustalono, że Prezes, Jakub Kasprzak i Mirosław Małypan

zdecydują o dacie kongresu, jak tylko zakończą się negocjacje z

właścicielem sali oraz wyjaśnią się kwestie dofinansowań z urzędów miast
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