
PROTOKÓŁ nr 2 

z posiedzenia Zarządu Opolskiego Związku Brydża Sportowego 

kadencja 2021-2025

Data: 08.07.2021r godz. 20:00

Miejsce posiedzenia: Komunikator internetowy https://meet.jit.si/  

Porządek obrad: 

Przedstawienie realizacji zadań wyznaczonych podczas poprzednich spotkań Zarządu

Uchwała  w  zakresie  określenia  składki  kilometrowej  przejazdów  samochodowych  dla  celów 
wykonywania zadań statutowych.

Przebieg toczącej się sprawy związanej z wykroczeniem dyscyplinarnym części zawodników RSB 
Brzeg podczas zjazdu ligowego.

Omówienie spraw finansowych i organizacyjnych. 

Omówienie spraw sprzętowych

Plany związane z nauką brydża w szkołach i na uczelniach

Propozycja związana ze zwołaniem NWZD we wrześniu.

Strona internetowa, poprawa jakości, dostępność.

Krótki omówienie przebiegu WZD PZBS

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

Na wstępie Prezes przedstawił i omówił projekt Uchwały

Uchwała Nr 6_2021 w zakresie określenia składki kilometrowej przejazdów samochodowych 
poszczególnych członków Zarządu, Komisji Problemowych i Komisji Rewizyjnej   

Oddano 4 głosy za Uchwałą. Uchwała została przyjęta.

Jednocześnie Zarząd jednogłośnie zatwierdził rozliczenie kosztów dojazdu do Warszawy delegatów 
(Skotniczny, Bartnik) na Walny Zjazd Delegatów PZBS.

Sprawy organizacyjne: 

Dokonano  odpowiednich  wpisów  w  KRS.  Cezary  Wołczak  wskazał  na  trudności  w  zakresie 
zatwierdzania sprawozdań finansowych. Zapisy statutowe wymagają zatwierdzania przez Walne, 
zgłoszono projekt zwołania NWZD, celem dokonania zmian statutowych, dodatkowo umożliwiając 
realizację Uchwały Nr 1_2021

Dokonano  przeglądu  Uchwał  i  Regulaminów.  Obowiązujące  akty  znajdują  się  na  stronie 
internetowej OZBS.

https://meet.jit.si/


Nie  udało  się  przeprowadzić  rozmów w zakresie  kosztów utrzymania  klubu  „Dołek”.  Tak  więc 
sprawa nadal do załatwienie i 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.

Cezary Wołczak rozpozna możliwości i koszty wymiany pieczątek oraz wyrobienia wizytówek dla 
części członków Zarządu.

Eugeniusz Konik zgłosił konieczność zmiany szaty graficznej i funkcjonalności strony internetowej,  
sugerując powierzenie stworzenie projektu profesjonalistom. Ze względu na niski poziom wiedzy 
w projektowaniu stron, cały Zarząd został  zobligowany do przedstawienia propozycji  w temacie. 
Wskazano  strony  niektórych  WZBS  mogące  stanowić  podstawę  do  stworzenia  strony  OZBS. 
Longin Bartnik wskazał konieczność przeszkolenia administratorów w zakresie prowadzenia strony 
jak  i  zmiany  logo.  CZEKAMY  NA  POMYSŁY  WSZYSTKICH.  Mogą  być  szkice,  skany  stron, 
funkcjonalność.

Sprawy finansowe:

Po analizie kosztów Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu konta bankowego w BS, rozszerzając 
jednocześnie wachlarz możliwości komunikacji z Bankiem.

Andrzej Skotniczny rozpozna zasadności rozliczenia faktury z dnia 23.11.2020r

Sprawy sprzętowe:

Dokonano inwentaryzacji posiadanego sprzętu, wskazano na konieczność drobnych napraw.

Sprawy sportowe i dyscyplinarne:

Zarząd  OZBS  rekomenduje  i  firmuje  przeprowadzania  turniejów  klubowych  oraz  okręgowych 
w trybie otwartym. Ze względu na możliwe kolejne obostrzenia w okresie jesiennym, nie podjęto 
wiążących  działań  w  zakresie  organizacji  turnieju  ogólnopolskiego  „Opolska  Jesień”.  Ruszyły 
turnieje cotygodniowe w DomExpo i  Złotej  Jesieni. Czekamy na relacje z innych ośrodków, tak 
abyśmy mogli zaprezentować wyniki na stronie internetowej.

Zarząd OZBS przypomina, że naliczanie pkl możliwej jest tylko dla zawodników z opłaconą składką 
na dany rok.

Roman  Wąchała  zgłosił  możliwość  rozpoczęcia  nauki  brydża  młodzieży  w  VIII  LO.  Spotkanie 
Prezesa z Dyrekcją przewidziane na przełomie sierpnia i września.

Andrzej Skotniczny przedstawił, jako członek Sądu Koleżeńskiego, przebieg prac nad prowadzoną 
sprawą wykroczenia dyscyplinarnego części zawodników RSB Brzeg podczas zjazdu  ligowego.  
Jednocześnie wskazał, że samo wszczęcie procedury miało pozytywny wpływ na postawę kolegów 
z Brzegu na kolejnym zjeździe ligowym.

Za Zarząd OZBS


