PROTOKÓŁ
z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów
Miedzypowiatowego Związku Brydża Sportowego "Karkonosze"
odbytego w dniu 27 października 2018 roku w Sulikowie.

W posiedzeniu uczestniczyło 20 delegatów na 26 uprawnionych
- wg . załączonej listy obecności (lista w załączeniu).
Zebranie otworzył wice - prezes ustępującego Zarządu kol. Adam Król (dotychczasowy
Prezes W. Siuda -zmarł w lutym) , który przywitał delegatów i zaproponował
następujący porządek obrad :
1. Otwarcie zebrania i przywitanie delegatów.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji ;
a. mandatowej
b. wyborczej
c. skrutacyjnej
d. uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji 2014-2018
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja
8. Wniosek Komisji i głosowanie o absolutorium
9. Wybór składu Zarządu na kadencję 2018 -2022 ( określenie ilości członków zarządu)
10. Wybór Komisji Rewizyjnej
11. Wnioski i uchwały.

ad. 2
Kol. Nowakowski Bogdan zaproponował na ;
Przewodniczącego zebrania kol. Jarosława Molenda , który wyraził zgodę
Sekretarza zebrania kol. Ireneusza Piątek , który wyraził zgodę
Ogół zebranych przyjął jednogłośnie ten wniosek.
Przewodniczący zebrania po zapoznaniu się z listą obecności poinformował zebranych ,
że jest obecnych 20 delegatów na 26 uprawnionych i jest wymagane kworum do
podejmowania uchwał.

ad. 3
Kol. Zatylny Jerzy zaproponował aby przed głosowaniem nad przyjęciem porządku obrad
zebrani delegaci podjęli Uchwałę z mocy §18 pkt. 3 i §19 pkt. 1
Statutu MZBS "Karkonosze" - odnośnie trybu wyborów władz i zasad wyborów.
Przewodniczący zebrania poddał niniejszy wniosek pod głosowanie :
za- 20
przeciw - 0
wstrzymał się - 0
Walne Zebranie podjęło Uchwałę - 1/WZD/2018 - treść w załączeniu.
Przewodniczący zebrania ogłosił , że niniejsza Uchwała skutkuje tym , że wybory
do władz MZBS "Karkonosze" będą odbywały się w trybie jawnym a wiec
w punkcie 4 porządku obrad ulega skreśleniu podpunkt - a i b.
Zaproponował aby wybrać komisję - Skrutacyjną , Uchwał i Wniosków jako jedna komisję i
poddał pod głosowanie - ogół zebranych przyjął jednogłośnie tę propozycję.
Następnie Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie proponowany porządek
zebrania po zmianach - delegaci jednogłośnie przyjęli porządek zebrania.
ad. 4
Przewodniczący zebrania realizując porządek zebrania ogłosił aby zgłaszać kandydatury
do Komisji Skrutacyjnej ,Uchwał i Wniosków.
Wybrano jednogłośnie skład Komisji w osobach:
1) Ewa Sokolińska - wyraziła zgodę
2) Ryszard Makuch - wyraził zgodę
3) Sławomir Bogdanowicz - wyraził zgodę
ad. 5
Sprawozdanie Zarządu MZBS " Karkonosze" za okres kadencji 2014 - 2018 przedstawił
wice-prezes Adam Król. ( w załączeniu).
W uzupełnieniu sprawozdania kol. Tadeusz Kowalik - skarbnik ustępującego Zarządu
przedstawił informację o stanie finansów MZBS "Karkonosze" na dzień 15.10.2018r. , że
jest utrzymana płynność finansowa i nie ma zagrożeń dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
ad. 6
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący kol. Lech Rębisz
gdzie komisja nie zauważa braku realizacji założeń statutowych i działań merytorycznych
jak również nie stwierdza nieprawidłowej gospodarki finansami stowarzyszenia.
Aczkolwiek nadmienia , że praca zarządu i jego spotkania winny być realizowane zgodnie
z zapisem statutowym. Komisja wnioskuje o udzielenie - ABSOLUTORIUM dla zarządu.

ad. 7
Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję po przedstawionych sprawozdaniach :
Kol. Skórecki Zbigniew stwierdził ,że zasadnym działaniem ze strony zarządu był zakup
"pierniczków" i przekazanie do klubów ZKBS Zgorzelec i Zabobrze J.Góra a
w dalszej przyszłości należałoby czynić działania w tej materii aby rozszerzyć na inne
kluby takie wsparcie.
Kol.Birecki Piotr przedstawił natomiast informację ,że w REN BUT Złotoryja próbują
pracować na tabletach podczas turniejów klubowych i nawet są dobre efekty tych prób.
Kol. Rębisz Lech poinformował , że z większą uwagą należy podchodzić do spraw
szkolenia młodzieży i tu wskazuje dla przyszłego zarządu pole do działania.
ad. 8
Przy braku juz głosów w dyskusji Przewodniczący zebrania przystąpił do realizacji
porządku zebrania i stawia pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie - ABSOLUTORIUM dla zarządu:
za- 20
przeciw -0
wstrzymał się - 0
Przewodniczący zebrania stwierdził , że delegaci podjęli decyzje o udzieleniu absolutorium
stosowną Uchwałą .
Walne Zebranie Delegatów podjęło Uchwałę - 2/WZD/2018
ad. 9
Przewodniczący zebrania realizując porządek zebrania poinformował zebranych, że
przystępujemy do wyboru władz MZBS " Karkonosze" i zapytuje czy są jakieś propozycje
odnośnie zmian w ilości osób w zarządzie i komisji rewizyjnej :
Kol. Adam Król zaproponował aby pozostawić obecny status bez zmian tj, 5 osób w
zarządzie i 3 osoby w Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie niniejszy wniosek
- zebrani jednogłośnie przyjęli wniosek
Przewodniczący ogłosił, aby zgłaszać kandydatury do wyborów zarządu Kol. Nowakowski Bogdan zgłosił - Zbigniewa Skóreckiego - który wyraził zgodę
Kol. Szczęch Tadeusz zgłosił - Ireneusza Piątek - który wyraził zgodę
Kol. Piątek Ireneusz zgłosił - Sławomira Bogdanowicz - który wyraził zgodę
Kol. Jarosław Molenda zgłosił - Tadeusz Kowalik - który wyraził zgodę
oraz zgłosił Dorotę Kwintkiewicz okazując zebranym delegatom jej pisemna zgodę na
kandydowanie.

Przewodniczący zebrania stwierdził , że nie ma więcej zgłoszeń z sali do wyborów do
zarządu I zamknął listę kandydatur.
Poinformował zebranych , że głosowanie będzie się odbywać jawnie na każdą osobę
zgłoszoną do wyborów do zarządu.
1) Zbigniew Skórecki - jednogłośnie
2) Ireneusz Piątek - jednogłośnie
3) Sławomir Bogdanowicz - jednogłośnie
4) Tadeusz Kowalik - jednogłośnie
5) Dorota Kwintkiewicz - jednogłośnie
ad. 10
Przewodniczący zebrania realizując porządek zebrania zarządził aby zgłaszać
kandydatury do wyborów Komisji Rewizyjnej:
Kol. Ireneusz Piątek zgłosił Piotra Birowskiego - który wyraził zgodę
Kol. Lech Rębisz zgłosił Adama Króla - który wyraził zgodę
Kol. Ewa Sokolińska zgłosiła Ryszarda Makuch - który wyraził zgodę
Przewodniczący zebrania przy braku zgłoszeń z sali zamknął listę zgłoszonych kandydatur
przystąpił do głosowania nad zgłoszonymi osobami:
1) Piotr Birowski - jednogłośnie
2) Adam Król - jednogłośnie
3) Ryszard Makuch - jednogłośnie
Walne Zebranie Delegatów podjęło Uchwałę -3/WZD/2018
ad. 11
Komisja Uchwał i wniosków w protokole przedłoży wnioski oraz podjęte uchwały przez
Walne Zebranie Delegatów do protokołu.
Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący zamknął zebranie.

Sekretarz zebrania
Ireneusz Piątek

Przewodniczący zebrania
Jarosław Molenda

