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PROTOKÓŁ

z zebrania Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 15/2021-2025

Data spotkania 29/03/2022, 20:00 - 21:07

Miejsce spotkania Google Meet

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Piotr Darznik,

Kazimierz Dominiak, Jakub Kasprzak, Mirosław Małypan,

Marta Sikora, Marcin Wasłowicz

Goście: Michał Górski

Nieobecni Członkowie Zarządu: Janusz Liwosz, Wojciech Ligman

Porządek obrad:

1. Raport KR

2. Rozliczenia MKB 2021, III Ligi i turniejów lokalnych

3. Odwołane Mistrzostwa Województwa Młodzieży Szkolnej

4. Umowa z pracownikiem biura

5. Umowa z Ergo Arena na MKB 2022

6. Wybór Dyrektora Kongresu MKB 2022

Ad 1 - Raport KR

Prezes wytłumaczył brak odniesienia się do raportu KR zapracowaniem księgowej.

Odroczył przedstawienie stanowiska PWZBS do następnego spotkania,

zaplanowanego na 19 kwietnia.
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Ad 2 - Rozliczenia MKB 2021, III Ligi i turniejów lokalnych

Prezes poinformował, że:

● MKB 2021 zamknął się na niewielkim dochodem

● nie da się przedstawić rozliczenia III Ligii z uwagi na to, że został jeden zjazd

(a to uniemożliwia oszacowanie kosztów)

● turnieje lokalne przynoszą zyski

Prezes zapytany o szczegóły rozliczenia i prośbę przedstawienie ich do wglądu

członkom Zarządu, odmówił przekazania podsumowania w formie elektronicznej.

Tłumaczył to poufnością danych PWZBS i obawą, że informacje te dostaną się w

niepowołane ręce. Tych, którzy chcieliby zapoznać się z rozliczeniami zachęcił do

spotkania z księgową w celu zapoznania się z dokumentami i przeprowadzenia

ich weryfikacji.

Marta Sikora wyraziła zaniepokojenie dotyczące brakiem przekazywania

informacji dotyczących finansów PWZBS członkom Zarządu oraz brakiem

podsumowaniem każdej z kluczowych dla finansów PWZBSu imprez.

Rozgorzała dyskusja na ten temat, Prezes podtrzymał swoje stanowisko

odmawiając dzielenia się tymi informacjami w formie elektronicznej i

przygotowywaniem zestawień finansowych.

Prezes podkreślił także, że w członkowie Zarządu chcąc uzyskać wgląd w

rentowność poszczególnych obszarów działania PWZBS, powinni kontaktować się

z księgową. Dodał także, że księgowa nie jest zobowiązana do robienia

podsumowań finansowych poszczególnych obszarów czy konkretnych imprez.

Część dokumentów jest także do wglądu w biurze PWZBS.

Prezes i Skarbnik zaoferowali przedstawienie do wglądu dokumentów

finansowych jeśli zebranie zarządu odbędzie się stacjonarnie.

Na pytanie o rozliczenie MKB 2021, Skarbnik i Prezes poinformowali, że nie

zostanie przygotowane rozliczenie, a zainteresowani takowym powinni udać się

do biura księgowej.
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Ad 3 - Odwołane Mistrzostwa Województwa Młodzieży

Szkolnej
Zarząd został poinformowany, że zawody nie odbyły się z uwagi na chorobę

nauczyciela nadzorującego. Impreza ma się odbyć w innym, nieustalonym jeszcze

terminie.

Ad 4 - Umowa z pracownikiem biura
Przewodniczący KR zwrócił uwagę, że z uwagi na wysokość zobowiązania,

proponuje by Zarząd PWZBS zaopiniował wzór umowy do podpisania. Zarządowi

nie została przekazana propozycja umowy dostarczonej przez Przewodniczącego

KR. Po krótkiej dyskusji między KR a Prezesem i Skarbnikiem nie osiągnięto

konsensusu odnośnie do tego jaką formę powinna przybrać umowa. Pozostaje

ona zatem niepodpisana.

Ad 5 - Umowa z Ergo Arena na MKB 2022

Prezes odniósł się do uwag członków Zarządu do propozycji umowy z Ergo Areną

(którą krótko przed spotkaniem przesłał do członków Zarządu). Prezes

poinformował, że umowa, którą przesłał nie zawiera ustaleń słownych z

przedstawicielem Ergo Areny i zapewniał, że wiele uzgodnień jest w mocy mimo,

że nie są one zawarte w umowie. Członkowie Zarządu zażądali wpisania

wszystkich ustaleń do umowy.

Prezes zobowiązał Marcina Wasłowicza do sporządzenia Załącznika do umowy,

który będzie nadpisywał warunki pierwotnej wersji umowy. Załącznik ma być

następnie przekazany do akceptacji przedstawiciela Ergo Areny.

Ad 5 - Wybór Dyrektora Kongresu MKB 2022
Komitet rekrutacyjny, który przeprowadził spotkania z kandydatami, nie był w

stanie wypracować wspólnego stanowiska i przedstawić rekomendacji Zarządowi

odnośnie do wyboru konkretnego kandydata. Po przedstawieniu sylwetek

kandydatów, zarządzono głosowanie.
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Uchwała nr 29/2021-2025

w sprawie wyboru Dyrektora MKB 2022

Zarząd PWZBS wybiera Tomasza Brzęckiego na Dyrektora

Międzynarodowego Kongresu Bałtyckiego 2022.

Głosowało 8 członków zarządu: 5 za, 2 przeciw, 1 się wstrzymał


		2022-05-12T20:45:38+0200
	MARTA BARBARA SIKORA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MARTA BARBARA SIKORA, PESEL: 84062001944, PZ ID: MARTASIKORA840620




