
        Szczecin 07-01-2022 

Protokól posiedzenia Zarządu ZZBS w dniu 07.01.2022 r. 

Skład Zarządu na posiedzeniu: 

• Ewa Bargłowska 

• Zbigniew Lange 

• Paweł Stężała 

• Piotr Wilczok 

• Andrzej Jabłoński 

• Wacław Stefluk 

 

Porządek obrad: 

1) Stwierdzenie wymaganego kworum co do ważnego podejmowania uchwał 
2) Przedstawienie porządku obrad  
3) Zatwierdzenie porządku obrad  
4) Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia Zarządu  
5) Wybór protokolanta  
6) Sprawozdanie z wykonania zaleceń przewodniczącego KR z dnia 10.11.2021 oraz 6.12.2021 w 

sprawie funkcjonowania ZZBS  
7) Przyjęcie od Z. Sękowskiego tel. Xiaomi (wraz z akcesoriami) zakupionego ze środków ZZBS  
8) Przyjęcie od Z. Sękowskiego brakujących dokumentów finansowo-księgowych za okres jego 

kadencji jako prezesa ZZBS  
9) Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawie powiadomienia organu nadzorującego o sytuacji  

finansowo-księgowej w ZZBS 
10) Omówienie organizacji turnieju otwarcia w dniu 22.01.2022r.  
11) Sprawy inne (w miarę wolnego czasu) 
12) Zakończenie obrad  

 

Ad.1  Przewodniczący posiedzenia Zarządu  – Zbigniew Lange stwierdził wymagane kworum. 

Ad.2  Przewodniczący odczytał ‘Porządek obrad’ 

Ad.3 Przyjęto porządek obrad w głosowaniu jawnym – jednomyślnie. 

Ad.4  Zatwierdzenie Protokołu zdalnego posiedzenia Zarządu z dnia 28.12.2021 r. 

Ad.5  Protokowała – Ewa Bargłowska – wybór protokolanta przegłosowano jednomyślnie.  

Ad.6  Omówienie protokołu z kontroli  Komisji Rewizyjnej – Wacław Stefluk przedstawił raporty kasowe 

od dnia 01.11.2021 do 30 11.2021 i od 01.12.2021 do 31.12.2021, zawierające dokumenty finansowe. 

Andrzej Jabłoński oświadczył że Zarząd przyjął do wiadomości i realizacji zalecenia Komisji Rewizyjnej. 

Ad.7  Aparat telefoniczny Xiaomi (własność ZZBS) nie został zwrócony do biura przez Zbigniewa 

Sękowskiego mimo ustnej deklaracji. 

Ad.8 Zbigniew Sękowski usprawiedliwił swoją nieobecność na dzisiejszym Zarządzie – przesłał pismo o 

przebywaniu do dnia 15.01.2022 r. na kwarantannie. Do dnia dzisiejszego Zbigniew Sękowski nie 



dostarczył dokumentów, wyjaśniających poniesione wydatki z konta ZZBS na łączną kwotę zł. 

61.937,32 za okres od dnia 01.07.2019 do dnia 15.11.2021 r. 

Ad.9  Omówienie przygotowanego przez Zbigniewa Lange pisma  do organu nadzorującego – 

Prezydenta  Miasto Szczecin – o sytuacji  finansowej ZZBS i nieprawidłowościach, wskutek których ZZBS 

nie jest w stanie wykonać wymaganych przepisami sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020, 2021. 

Sprawa skierowania pisma do Prezydenta Miasta została przegłosowana: 

- za – 5 głosów,  wstrzymano się – 1 głos. 

Ad.10  Zostało zreferowane przygotowanie Turnieju Otwarcia w dniu 22.01.2022 r.   

Ad.11  Kol. Radosław Maćczak przybył na Zarząd. Zarząd zatwierdził Regulamin Grand Prix Par Pomorza  

Zachodniego 2022. 

Stan finansów ZZBS na dzień 31.12.2021 r: 

• Stan konta ZZBZ  – zł. 17.735,96, 

• Stan kasy  – zł. 994,49.   

Paweł Stężała poruszył problem wpłaty za PKL Miting Wielkoszewska. Ewa Bargłowska zaproponowała 

zlecenie prowadzenia księgowości ZZBS do profesjonalnego biura rachunkowego. 

Ad.12  W związku z wyczerpaniem tematów posiedzenie Zarządu zostało zamknięte.    


