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PROTOKÓŁ

z zebrania Zarządu

Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

Posiedzenie nr 16/2021-2025

Data spotkania 31/05/2022, 20:00 - 21:56

Miejsce spotkania Google Meet

Uczestnicy Członkowie Zarządu: Krzysztof Czapczyk, Piotr Darznik (od

20:40), Kazimierz Dominiak, Jakub Kasprzak, Wojciech

Ligman (od 20:25),  Janusz Liwosz, Mirosław Małypan,

Marta Sikora, Marcin Wasłowicz

Goście: Michał Górski, Tomasz Brzęcki

Nieobecni Członkowie Zarządu:

Porządek obrad:

1. Sprawy związane z MKB 2022

2. Pismo od Kazimierza Dominiaka

3. Wnioski wolne

Ad 1 - Sprawy związane z MKB 2022

Prezes poprosił o upoważnienie Zarządu do podpisania umowy z Ergo Areną, co

zostało uczynione. Głosowało 7 członków Zarządu, 6 za, jeden wstrzymał się.

Tomasz Brzęcki przedstawił stan przygotowań MKB 2022, w tym m.in. wspomniał

o:

- dofinansowaniu z Miasta Sopot,

- wstępnej deklaracji dofinansowania z Miasta Gdańsk,

- współpracy ze Światem Brydża, sponsoringu Morskiej Agencji w Gdyni,

- współpracy z firmą Blachotrapez,

- dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego,

- wstępnych rozmowach z producentem suplementów,
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- próbie kontaktu z firmą Trefl

- próbie nawiązanie kontaktu z Lotosem i Orlenem Asfalt, firmą Ega i Wartą.

W planie jest odnowienie kontaktu z zeszłorocznymi sponsorami i wysłaniem

zapytania czy będą chętni sponsorować MKB w tym roku.

● Przedstawiona została sprawa parkingu na terenie Ergo Areny oraz

wypożyczenia krzeseł.

● Prezes wspomniał o współpracy z firmą Libner oraz sponsoringu własnym.

● Marcin Wasłowicz zaproponował sposób poradzenia sobie z tematem

zakazu palenia na sali Ergo Areny.

● Marta Sikora zaproponowała zastosowanie zapisów on-line do turniejów

oraz rozstawianie do wszystkich turniejów - wzorem Błękitnej Wstęgi Odry

we Wrocławiu.

● Poruszono temat wpisowego na MKB.

● Omówiono sposób wyboru ekipy sędziowskiej - Prezes otrzymał jedna

ofertę i czeka na dwie kolejne. Żadne decyzje dotyczące wyboru

konkretnego składu nie zapadły. Zaproponowano przegłosowanie oferty na

następnym zebraniu zarządu.

Ad 2 - Pismo od Kazimierza Dominiaka

Prezes omówił treść pisma. Wyjaśnienia złożyli Tomasz Brzęcki oraz Jakub

Kasprzak. Zarząd ustalił odpowiednie procedury postępowania na przyszłość.

Ad 3 - Wnioski wolne
● Marta Sikora zapytała o odpowiedź na raport KR. Prezes nie przestawił

jasnego stanowiska w tej sprawie, sprawa nie została podjęta. Michał Górski

wyraził ubolewanie przekładaniem tego tematu.

Rozgorzała dyskusja, w której wyrażono odmienne zdania odnośnie stanu

faktycznego. Do dyskusji postanowiono podjąć odpowiednie działania w

porozumieniu z KR, a Skarbnik zobowiązał się je zrealizować.
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● Zapytano o rozliczenie MKB 2021 - Zarząd wciąż tego nie otrzymał, Prezes

po raz kolejny zachęcił zainteresowanych do odwiedzenia biura księgowej

w celu przejrzenia faktur.

● Michał Górski wspomniał o nieprawidłowościach finansowych, które

przesłała księgowa. Prezes zaprzeczył temu stanowisku.

Rozgorzała dyskusja na temat opieki finansów w związku, w której

wskazywano na problemy mające źródło w poprzednich kadencjach.

● Prezes PWZBS poinformował o swoim stanie zdrowia i poprosił - gdy

zaistnieje taka potrzeba - o przekazanie funkcji Prezesa Marcinowi

Wasłowiczowi. Postanowiono sprawę omówić na posiedzeniu Zarządu w

przyszłym tygodniu.
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