WARSZAWSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO
00-689 Warszawa , ul. Poznańska 38/16

Protokół z posiedzenia Zarządu WZBS w dniu 18 października 2006r.
Obecni: Tadeusz Luzak – Prezes, Włodzimierz Buze – Wiceprezes, Radosław Lula, Piotr
Dybicz, Mirosława Siwek, Maciej Czajkowski
Nieobecni: Waldemar Burakowski, Bogusław Bednarski
Plan zebrania:
1. omówienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z Grand Prix Warszawy
2. omówienie uroczystości obchodów 50-lecia WZBS
3. zatwierdzenie listy odznak związkowych
4. zatwierdzenie planu rozgrywek na sezon 2006/07 i wysokości opłat
5. wyznaczenie terminu na walny zjazd sprawozdawczo-wyborczy i omówienie
sprawozdania.

ad 1. Po otwarciu Zebrania Prezes przedstawił sprawozdanie finansowe z przeprowadzonego
XXXIV Kongresu Grand Prix Warszawy. Zebrani przyjęli je bez zastrzeżeń. Wypracowany
zysk sięgnął 32,5 tys. złotych. Prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne z
przeprowadzonej imprezy. Uczestnicy uznali imprezę za wzorowo zorganizowaną i jest ona
przedstawiana jako wzór dla innych kongresów.
ad 2. Prezes przedstawił program obchodów oraz zaproponował ufundowanie Medalu 50lecia WZBS. Program został przyjęty bez zastrzeżeń. Podjęto uchwałę o ufundowaniu Medalu
50-lecia WZBS i zatwierdzono przedstawioną listę osób mających go otrzymać.
ad 3. Prezes przedstawił listę osób wytypowaną do odznaczenia „Zasłużony działacz PZBS”.
Została przyjęta bez zastrzeżeń. Biuro ma się postarać, aby odznaczenia były przegłosowane
przez Zarząd Główny PZBS i gotowe na obchody 50-lecia WZBS. Po zamknięciu obu list
mają się one ukazać na stronie internetowej WZBS.
ad 4. Został zatwierdzony plan rozgrywek na sezon 2006/2007. IV liga również będzie grała
systemem zjazdowym, ze względu na to, iż liga mazowiecka grająca od lat tym systemem
została przeniesiona do nowego ośrodka w Miedzeszynie. IV liga również będzie rozgrywana
przy użyciu zasłon stolikowych. Sprzęt został pozyskany po Mistrzostwach Europy w
Warszawie. Zatwierdzono wysokości opłat drużynowych i składek rejestracyjnych na 2007r.
(w załączniku)
ad 5. Wyznaczono termin Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na 27 listopada
2006r. Po uwagach dotyczących stylu sprawozdania (wg kol. Czajkowskiego zbyt
autopochwalnego) zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu obecnej kadencji.
Na tym zebranie zakończono

