Barczewo 8.01.2017 r.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WMZSzach za rok 2016

Komisja Rewizyjna WMZSzach została wybrana w czasie WZD, które obradowało w dniu
17.01.2016 r. Jej skład to Jerzy Daliga – przewodniczący oraz dwaj członkowie : Pan Tomasz Rak
oraz Tomasz Trzaskowski.
W kilku zdaniach pragnę przedstawić i podsumować zebranym na dzisiejszym WZ delegatom
roczną działalność Komisji .
Zarząd przekazuje Komisji comiesięczny raport wykonania budżetu. Dzięki temu Komisja na bieżąco
ma wgląd w finanse Związku oraz ma możliwość kontroli wydatków oraz przychodów (na dzień
31.12.2016 stan konta 6242,81 zł)
Od początku kadencji przedstawiciele Komisji są zapraszani i są obecni na Zebraniach Zarządu,
gdzie biorą czynny udział w obradach z przysługującym im głosem doradczym. Równocześnie
członkowie Komisji często śledzą dyskusję jaką mailowo prowadzą członkowie Zarządu w wielu
sprawach.
Najważniejsze sprawy w których Komisja zabierała głos to:
- prace nad Regulaminem pracy Zarządu
- projekt „Edukacja przez szachy” w szkole podstawowej
- Dyskusja pomiędzy Panem K. Konewko- kierownikiem sekcji szachowej klubu MLKS Czarni Olecko
a Koordynatorem kadry Panem B. Jeżakiem i Prezesem Związku M. Orłowskim w sprawie
uiszczenia opłaty czesnego w akcjach Kadry Młodzika przez rodziców M. Bartnika.
- niezakończona do tej pory sprawa uchwały 17/2015 z dnia 14.07.2015 r. podjętej przez poprzedni
Zarząd.
- zasady dofinansowania Juniorów w roku 2017.
- zasady organizacji i rozstrzygania konkursów ofert na organizację IMWJ, IMW dzieci do lat 7,
MMM oraz eliminacje do Mistrzostw Polski Młodzików oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
- ostatnio – wybór trenerów- opiekunów na Olimpiadę Młodzieży.
Podsumowując
Komisja dobrze ocenia pracę Zarządu jako instytucji mającej pracować na rzecz rozwoju szachów
jako sportu w naszym województwie.
Komisja Rewizyjna Warmińsko Mazurskiego Związku Szachowego rekomenduje Delegatom

Walnego Zebrania Sprawozdawczego udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi Związku za
pierwszy rok pracy kadencji 2016/2017
Jednocześnie jest kilka spostrzeżeń i uwag.


W poprzedniej kadencji Zarząd podjął na swoim pierwszym zebraniu decyzję, że członek
Komisji może uczestniczyć tylko w tej części obrad Zarządu, która dotyczy spraw
finansowych i tylko na zaproszenie wystosowane przez Zarząd ( W taki sposób
interpretowali Panowie zapis Statutu paragraf 22 pkt.6 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach wszelkich
organów Związku z głosem doradczym). W obecnej kadencji członkowie Komisji w pełni
korzystają z zapisu Statutu.



Zarząd Związku powinni tworzyć ludzie, którzy mają jakiś wspólny cel. Ustalają plan
działania i przez dwa lata kadencji wspólnie robią wszystko aby zaplanowany cel osiągnąć.
W Zarządach, których pracę mogłem obserwować i brać w niej udział rzeczywistość jest
trochę inna. Do władz naszego Związku wybieramy dwie grupy działaczy. Pierwsza grupa –
Prezes i wskazani przez Niego ludzie, których zna i do których ma zaufanie (WZD zna cele i
program działania zaproponowany przez Prezesa - wybiera więc Jego i daje mandat
zaufania „Jego ludziom). Druga grupa – to działacze wskazani i wybrani przez kluby, którzy
niekoniecznie chcą współpracować z „drużyną” Prezesa. Efekt jest taki, że nawet najprostsze
sprawy, które można by załatwić kilkoma mailami lub telefonami w ciągu kilku dni trwają
czasami tygodnie. Zastanawiający jest również częsty brak jakiejkolwiek reakcji niektórych
członków Zarządu na aktualne sprawy i problemy jakimi zajmuje się i nad którymi pracuje
Zarząd. Moja propozycja do zastanowienia się na przyszłe wybory. WZD bez zastrzeżeń
przegłosowuje propozycję składu Zarządu złożoną przez nowo wybranego Prezesa, do
Komisji Rewizyjnej, która pełni funkcję kontroli i nadzoru wybiera oponentów, którzy będą
czujnie przyglądać się działaniom Zarządu. Myślę, że byłby to krok w dobrym kierunku.

Dziękuję za poświęconą uwagę
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Daliga

