
PROTOKÓŁ nr 1 

z posiedzenia Zarządu Opolskiego Związku Brydża Sportowego 

kadencja 2021-2025

Data: 06.05.2021r

Miejsce posiedzenia: Komunikator internetowy 

Porządek obrad: 

Ukonstytuowanie się Zarządu - wybór komisji

Regulamin Pracy Zarządu

Cele i zadania Zarządu kadencji 2021_2025

Omówienie spraw finansowych i organizacyjnych

Omówienie spraw sprzętowych

Lista obecności: W zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu OZBS: Andrzej Skotniczny – Prezes, 
Longin Bartnik, Roman Wąchała, Cezary Wołczak, Dariusz Zbieg i Komisji Rewizyjnej: Eugeniusz 
Konik.

Na wstępie Prezes zgłosił  propozycję ustanowienia kolegi  Adama Klimali  honorowym Prezesem 
OZBS

Uchwała Nr 1_2021 w zakresie ustanowienia honorowym Prezesem OZBS Pana Adama Klimalę.  

Oddano 5 głosów za Uchwałą. Uchwała została przyjęta.

Ukonstytuowanie się Zarządu. Prezes zgłosił kandydatury: Cezarego Wołczaka do pełnienia funkcji  
Skarbnika oraz Longina Bartnika do pełnienia funkcji Sekretarza. Prezes uznał, że każdy z czterech 
członków Zarządu posiada predyspozycje  do pełnienia funkcji  wiceprezesa i  decyzję  zgłoszenia 
kandydatury pozostawia pozostałym członkom Zarządu. Wskazano kandydaturę Dariusza Zbiega. 

Uchwała Nr 2_2021 w zakresie wyboru wiceprezesa, skarbnika, sekretarza  

Oddano 5 głosów za Uchwałą. Uchwała została przyjęta.

Prezes przedstawił propozycję Regulaminu Pracy Zarządu OZBS 2021_2025, udzielając wyjaśnień 
pozostałym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 3_2021 w zakresie uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu  

Oddano 5 głosów za Uchwałą. Uchwała została przyjęta.

Prezes przedstawił  cele  i  zadania  które  wyznaczył  sobie Zarząd do realizacji  podczas kadencji 
2021_2025, udzielając wyjaśnień pozostałym członkom Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej  w zakresie 
poszczególnych kwestii.

Uchwała Nr 4_2021 w zakresie wyznaczenia celów i zadań Zarządu kadencji 2021-2025  



Oddano 5 głosów za Uchwałą. Uchwała została przyjęta.

W  realizacji  celów  i  zadań  Zarząd  będzie  podejmował  decyzje  w  oparciu  sugestii  Komisji 
Problemowych.  Prezes wskazał  sześć obszarów wokół  których Komisje powinny działać wraz z 
sugerowanymi ich składami. W toku dyskusji rozszerzono składy i w takiej formule poddane zostały 
pod głosowanie.

Uchwała Nr 5_2021 w zakresie  powołania Komisji Problemowych  

Oddano 5 głosów za Uchwałą. Uchwała została przyjęta.

Sprawy organizacyjne: 

Zarząd  OZBS  nadal  nie  rekomenduje  przeprowadzania  turniejów  w  trybie  otwartym,  jednak 
sytuacja w tym zakresie jest bardzo dynamiczna i nie można wykluczyć pozytywnych informacji w 
tym  zakresie,  jeszcze  w  okresie  przedwakacyjnym.  Zarząd  nie  widzi  możliwości  uruchomienia 
rozgrywek ligowych wcześniej niż we wrześniu/październiku 2021 roku. 

Andrzej Skotniczny dokona rewizji wszelkich Uchwał i Regulaminów, wprowadzając obowiązujące 
na stronę https://ozbs.pl/

Cezary Wołczak dokona odpowiednich wpisów w KRS

Dariusz Zbieg rozpozna możliwości renegocjacji kosztów utrzymania klubu „Dołek” a wspólnie z  
Eugeniuszem  Konikiem  przeanalizują  możliwości  remontowych  w  zakresie  poprawy  stanu 
technicznego pomieszczenia na bardziej funkcjonalne i reprezentatywne.

Sprawy finansowe:

Cezary  Wołczak  i  Dariusz  Zbieg  rozpoznają  sytuację  w  zakresie  możliwości  zmiany  konta 
bankowego lub renegocjacji Umowy w przypadku pozostania w dotychczasowym. Do zatwierdzania 
przelewów wyznaczeni zostali Andrzej Skotniczny, Dariusz Zbieg oraz Cezary Wołczak.

Sprawy sprzętowe:

Roman Wąchała dokona inwentaryzacji posiadanego sprzętu, jednocześnie dokona rewizji stanu 
technicznego  i  przedstawi  koszty  ewentualnych  napraw.  Wspólnie  z  Andrzejem  Skotnicznym 
rozpoznają możliwość wykonania mobilnych przegród plastikowych.

Za Zarząd OZBS

https://ozbs.pl/

