PROTOKO Ł
z zebrania Zarządu WZBS z dnia 29 maja 2015 r.
Obecni:
Tadeusz Luzak- Prezes WZBS
Łukasz Kalbarczyk – V-ce Prezes WZBS
Urszula Górecka - Wideryńska – Sekretarz WZBS
Roman Kowalewicz- Skarbnik WZBS
Piotr Dybicz– członek Zarządu WZBS
Anna Sztyber– członek Zarządu WZBS
Radek Lula - członek Zarządu WZBS
Jerzy Jodełka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zebranie prowadził Prezes WZBS – Tadeusz Luzak
Tematy zebrania:
1. sprawozdanie finansowe,
2. omówienie (wnioski, propozycje) przebiegu turniejów (podsumowanie: Kolumny
Zygmunta i MPA),
3. omówienie stanu przygotowań do GPW’15,
4. omówienie i propozycje rozgrywek ligowych sezonu 2015/2016,
5. wybór Rady Fundacji FWZBS,
6. sprawy różne.
Ad.1


Tadeusz Luzak- poinformował o stanie finansów WZBS. Kwota zadłużenia do PZBS
wynosi jeszcze ok. 12 000 zł.



Roman Kowalewicz – poinformował, że w kasie WZBS za kwiecień 2015 po
zorganizowanych wszystkich turniejach i uiszczeniu należności zostało 3660 zł.



Zarząd ustalił, że Turniej I Krok zostanie zwolniony z opłat za umieszczanie wyników
na stronie WZBS.



Zarząd ustalił, że należy wyegzekwować opłatę za turnieje organizowane w Aninie w
kwocie 50 gr od zawodnika.

Ad 2.
Członkowie Zarządu WZBS wyrazili satysfakcję z organizacji i frekwencji oraz wyników
finansowych z MPA i Kolumny Zygmunta. Członkowie oceniają, że przeniesienie imprezy z
CWP do CS było trafnym posunięciem. Zalecamy kontynuację w roku przyszłym.
Ad.3


Tadeusz Luzak poinformował, że: wszystkie szczegóły dotyczące organizacji GP
Warszawy w tym: kolportażu ulotek, wynajmu sali, zakup pucharów na turnieje
zostały zrealizowane.



Do doprecyzowania został temat sędziów, który przedstawi Sędzia Główny Arek
Ciechomski, nieobecny na tym posiedzeniu Zarządu.



Ustalono, że kwotę w wysokości 2500 zł wynikającą z rozliczenia z opłat
organizatorów turniejów lokalnych, przeznaczamy na dofinansowanie do nagród
Festiwalu Młodzieży GPW.

Ad. 4
Członkowie Zarządu dyskutowali nad rozgrywkami III i IV ligi w sezonie 2014/2015. Zarząd
WZBS zgodził się że potrzebna jest reforma IV ligi. Zarząd zlecił przygotowanie propozycji
reformy ligi Kacprowi Kacperskiemu.
Ad. 5
W związku z nieobecnością na zebraniu Zarządu WZBS czterech kandydatów do Rady
Fundacji na rzecz WZBS ustalono, że każdy z kandydatów doręczy Prezesowi WZBS
Deklarację z oświadczeniem, że zgadza się na kandydowanie do Rady Fundacji. Ponieważ
kandydatury zostały omówione przez członków Zarządu na zebraniu, to głosowanie odbędzie
się drogą elektroniczną.
Ad. 6


Prowadzenie strony internetowej WZBS pozostaje bez zmian.



Jednogłośnie przegłosowano nowy Regulamin Zarządu WZBS. / Regulamin dołączony
do protokołu/



Kol. Dybicz przypomniał o wysłaniu zaległego pucharu dla kol. Anny Maduzia.

Protokołowała: Urszula Górecka-Wideryńska

