Protokół z zebrania Zarządu Lubuskiego
Związku Brydża Sportowego w Zielonej Górze w
dniu 9.09.2018

Zebranie odbyło się w
uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Palmiarni w Zielonej Górze. W zebraniu

Paweł Pietrażycki – prezes zarządu
Zofia Miechowicz – sekretarz
Mirosław Bublewicz – członek zarządu
Andrzej Łagosz – członek zarządu
Wiesław Skowron – członek zarządu
Ryszard Szkwarek

Porządek zebrania:
1. Sprawy związane z rozpoczynającym się sezonem rozgrywek.
2. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród za prowadzenie IV Ligi.
3. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie w szeregi zarządu Ryszarda
Sakowicza.
4. Rozpatrzenie wniosku o nagrodę sportową dla Ryszarda Sakowicza.
5. GPLZBS 2018
6. Sprawy różne.
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Paweł Pietrażycki witając przybyłych .
Następnie przystąpiono do realizacji zaplanowanego porządku zebrania.
Ad. 1
 Poruszona została sprawa stawek sędziowskich za III LL. Nikt nie
wyraził woli zmiany obowiązujących stawek.
 Dokonanie zmian w załącznikach do regulaminu III LL na sezon
2018/19 zostało powierzone Ryszardowi Szkwarkowi.
 Poruszona została sprawa systemu rozgrywek IV Ligi Gorzowskiej.
Zofia
Miechowicz
oraz
Ryszard
Szkwarek
podjęli
się
przeprowadzenia
konsultacji
z kapitanami drużyn oraz władzami klubów.
 Poruszona została sprawa konieczności ustalenie, ujednolicenia i
opublikowania
w
czytelnej
formie
stawek obowiązujących
organizatorów turniejów przeprowadzanych na terenie LZBS.

Ad. 2
Sekretarz zaproponowała przegłosowanie wniosków przedstawionych
przez prezesa Pawła Pietrażyckiego drogą mailową w sprawie nagród za
prowadznie IV ligi dla Wiesława Skowrona oraz Romana Rysia. Kolega
Wiesław Skowron, ze względu na fakt, że sprawa dotyczy go bezpośrednio
został wyłączony z rozpatrywania tej sprawy. Wszyscy członkowie
zebrania potwierdzili, że znają treść wniosków. Przystąpiono do
głosowania. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
Uchwała nr 1/09/2018 w powyższej sprawie stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.
Ad. 3
Zofia Miechowicz złożyła wniosek o przyjęcie w szeregi zarządu kolegi
Ryszarda Sakowicza, w miejsce Grzegorza Pogodzińskiego, który złożył
rezygnację z członkostwa w zarządzie. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do
głosowania. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Uchwała nr 2/09/2018 w powyższej sprawie stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.
Ad. 4
Zofia Miechowicz złożyła wniosek o przyznanie kol. Ryszardowi
Sakowiczowi nagrody sportowej za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw
Polski Par Open 2018. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Uchwała nr 3/09/2018 w powyższej sprawie stanowi załącznik do
niniejszego sprawozdania.
Ad. 5
Poruszona została sprawa dalszego prowadzenia cyklu GPLZBS 2018 w
miejsce
Grzegorza
Pogodzińskiego.
Na
koordynatora
cyklu
zaproponowano Ryszarda Sakowicza. Wniosek w tej sprawie został
przyjęty jednomyślnie przez aklamację.
Rozporządzenie nr 1/09/2018 w powyższej
załącznik do niniejszego sprawozdania.

sprawie

stanowi

Ad 6.
 Kolega Wiesław Skowron zgłosił wniosek o zgodę na zakup urządzeń
do regeneracji pierniczków starego typu. Wniosek został
jednogłośnie przyjęty.

 Poruszona została sprawa stawki za wypożyczenie podmiotom
zewnętrznym maszyny do powielania kart. Zarząd nie wypracował
żadnego wspólnego stanowiska w tej sprawie.
Prezes zamknął zebranie i pożegnał uczestników.

Protokołowała Zofia Miechowicz

Uchwała nr 1/09/2018
Zarządu Lubuskiego Związku Brydża
Sprotowego
Z dnia 9.09.2018

Zarząd Lubuskiego Związku Brydża Sportowego podejmuje
uchwałę
o przyznaniu kolegom Wiesławowi Skowronowi oraz Romanowi
Rysiowi nagród finansowych w wysokości 700 zł dla każdego z
wymienionych
w uznaniu wkładu jaki wnosili oni społecznie w organizację IV
Ligi Lubuskiej przez ostatnie lata w okręgach odpowiednio
Gorzowskim
i Zielonogórskim.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes LZBS – Paweł Pietrażycki

Uchwała nr2/09/2018
Zarządu Lubuskiego Związku Brydża
Sprotowego
Z dnia 9.09.2018

Zarząd Lubuskiego Związku Brydża Sportowego podejmuje
uchwałę
o przyjęciu w szeregi Zarządu Lubuskiego Związku Brydża
Sportowego,
w miejsce Grzegorza Pogodzińskiego, który złożył rezygnację
z członkowstwa w Zarządzie LZBS kolegi Ryszarda Sakowicza.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes LZBS – Paweł Pietrażycki

Uchwała nr 3/09/2018
Zarządu Lubuskiego Związku Brydża
Sprotowego
Z dnia 9.09.2018

Zarząd Lubuskiego Związku Brydża Sportowego podejmuje
uchwałę
o przyznaniu koledze Ryszardowi Sakowiczowi nagrody
sportowej
w wysokości 400 zł za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw
Polski Par Open 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes LZBS – Paweł Pietrażycki

Rozporządzenie nr 1/09/2018
Zarządu Lubuskiego Związku Brydża
Sportowego
z dnia 9.09.2018

Zarząd Lubuskiego Związku Brydża Sportowego ustanawia
kolegę Ryszarda Sakowicza koordynatorem cyklu GP LZBS 2018.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes LZBS – Paweł Pietrażycki

