Protokół
Dnia 25.09.2017 w sali SOK Stokrotka o godzinie 17.00 w II terminie odbyło się Walne Zebranie Klubu
Szachowego ,,GAMBIT” w Świeciu.
W imieniu Zarządu Mariusz Jaźwiecki powitał zebranych przedstawił projekt porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania oraz wybranie przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
• Przewodniczący zebrania: Mariusz Jaźwiecki
• Sekretarz: Ewelina Pyżewska
2. Omówienie dotacji dla klubu na rok 2017 i 2018
• Wybranie zawodników na pół finały mistrzostw Polski:
Do lat 17:
- Franciszek Kinczewski
- Natalia Kwiatkowska
- Angelika Leśniak
- Kacper Leśniak
- Sandra WaszkowskaDo lat 11:
- Marta Kwiatkowska• Propozycje na przeznaczenie dotacji:
- Turnieje w przyszłym roku.Dyskusja odbywa się na temat czy turniej ma zostać zorganizowany w
Tleniu jak w roku 2016, czy w innym miejscu, dyskusja odbywa się głównie
między Prezesem, a Andrzejem Leśniakiem. Mariusz Jaźwiecki proponuje, aby zawody odbyły się nad
Jeziorem Starogrodzkim.
Andrzej Leśniak składa propozycje, aby członkowie klubu mieli samowolny wybór na jakie zawody
chcą otrzymać dotacje.
Zarząd prawie jednogłośnie (bez aprobaty Andrzeja Leśniaka) ustalił, że Klub Szachowy „Gambit”
zorganizuje turniej szachowy wraz z uczeniem
80-lecia oraz uhonorowaniem działaczy klubu oraz osób współpracujących z nim w terminie
sierpniowym i będzie się odbywał w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Starogrodzkim.
- Omówienie turnieju w Czaplach 18/19.11.17.
- Omówienie 80lecia klubu w przyszłym roku.Została złożona propozycja, aby zamiast kilku zawodów
zrobić jeden większy turniej, odbywa się głosowanie: 4 osoby są za, jedna wstrzymana od głosu.
3. Założenie strony internetowej Klubu Szachowego „Gambit”

- Wstawienie zdjęć oraz opisanie osiągnięć zawodników.Andrzej Leśniak zadał pytanie, kto będzie
płacił za założenie i utrzymanie strony internetowej.
Prezes powiedział, że sfinalizuje z własnych środków tę inwestycję.
4.Zaproponowanie turnieju ,,Szachowe Świecie”. W stosunku do 80-lecia oraz Dni Świecia.
- Została podjęta decyzja o dołączeniu turnieju do zawodów w Chełmnie.Prezes zwrócił się do
Zarządu Klubu z pytaniem na co można przeznaczyć jednorazową dotację z Urzędu Miasta Świecie na
uczenie 80-lecia Klubu Szachowego „gambit”. Nie padły konkretne propozycje, dlatego też Zarząd
ustalił, że przeznaczona zostanie na nagrody w turnieju
5.Odczytanie powiadomienia w stosunku do Andrzeja Leśniaka:
- Niedostarczone zegary do klubu.
- Niedostarczone dokumenty z roku 2016.
- Niewpłacenie pieniędzy za swoje dzieci na turnieju w Tleniu.Propozycja przez Prezesa w sprawie
zawieszenia Andrzeja Leśniaka, który domaga się pieniędzy od klubu za paliwo, pieniądze wpłyną na
konto pod warunkiem, iż zostaną dostarczone dokumenty do klubu. Andrzej Leśniak upiera się, że
najpierw maja zostać dostarczone pieniądze, dopiero odda dokumenty. Odczytanie § 17 pkt 3a
Statutu w zarzutach w stosunku do Andrzeja Leśniaka.
Postanowienie głosowanie w sprawie zawieszenia Andrzeja Leśniaka: 3 głosy za, jeden głos
wstrzymany od głosowania. Andrzej Leśniak zostaje zawieszony do końca roku z powodu
wcześniejszych stawianych mu zarzutów.
Zakończenie Walnego Zebrania.
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