
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO 

IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W WEJHEROWIE 

ZA OKRES 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r. 

 

 

1. Nazwa:     Stowarzyszenie Absolwentów Liceum  

Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w    

Wejherowie 

Siedziba:     84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1 

Organ Rejestrowy:   Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji  oraz 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Sądu 

Rejestrowego w Gdańsku  

Data wpisu:    04.12.2001 r. 

Numer w rejestrze:    0000067311 

Regon:     191340259 

Skład zarządu:   * w okresie 01.01.2007 r. -  24.04.2007 r.: 

Ryszard Kaczyński – przewodniczący zarządu 

84-240 Reda, ul. Leśna 9 

Krzysztof Matłosz – wiceprzewodniczący zarządu 

84-241 Gościcino, ul. Wiśniowa 20 

Marek Klepacki – sekretarz zarządu 

84-200 Wejherowo, ul. Sędzickiego 2 

Halina Rudzińska – skarbnik 

84-200 Wejherowo, ul. Nanicka 6/22 

Jacek Nurzyński – członek zarządu 

84-200 Wejherowo, ul. Graniczna 10 

* w okresie 25.04.2007 r. – 31.12.2007 r. : 

Andrzej KoŜyczkowski – przewodniczący zarządu 

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 350 C/B m.8 

Krzysztof Matłosz – wiceprzewodniczący zarządu 

84-241 Gościcino, ul. Wiśniowa 20 

Maria Kokoszka – sekretarz zarządu 
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84-200 Wejherowo, ul. Borowiacka 7 

Halina Rudzińska – skarbnik 

84-200 Wejherowo, ul. Nanicka 6/22 

Jacek Nurzyński – członek zarządu 

84-200 Wejherowo, ul. Graniczna 10 

 

Cel statutowy stowarzyszenia: działalność oświatowa, kulturalna w zakresie kultury 

fizycznej i sportu a takŜe wspieranie takiej działalności 

na rzecz ogółu społeczności oraz integracja absolwentów 

i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 

Jana III Sobieskiego w Wejherowie. 

2. Realizacja podstawowych załoŜeń statutowych polega na  podtrzymywaniu więzi między  

szkołą, a jej absolwentami oraz pozyskiwanie nowych członków. W związku z tym 

zorganizowano dwa spotkania absolwentów: 

- w styczniu bal karnawałowy w ośrodku wypoczynkowym „VIS” w Jastrzębiej Górze, 

- z okazji 150-lecia LO i 10-lecia Stowarzyszenia Absolwentów zorganizowano w dniu 

22 września 2007 r. Bal Absolwentów w Hotelu Murat. 

Wzięło w nim udział 230 osób. 

Wspólnie z dyrekcją Liceum Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów brał udział w 

przygotowaniu jubileuszu. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po czym nastąpił Apel 

Poległych przy pomniku ku czci zamordowanych nauczycieli, a następnie goście udali się 

do budynku szkoły, gdzie odbyła się dalsza część jubileuszu (uroczysta akademia, 

spotkania absolwentów poszczególnych roczników z profesorami, wspólny obiad). 

Z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Absolwentów przygotowano okolicznościowe wydanie 

ksiąŜki pod tytułem „ 10 lat Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego 

im Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie”. 

Wszystkie nasze działania są skierowane ku zacieśnieniu więzi między  szkołą i byłymi 

absolwentami. 

Obecna ilość członków Stowarzyszenia wynosi 117 osób. 

Zarząd utrzymuje stały kontakt z dyrekcją Liceum i wspiera finansowo działalność szkoły. 

Zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia przekazaliśmy pieniądze na : 

- zakup gablot przeznaczonych na ekspozycję zdjęć przedstawiających historię Liceum, 

- dofinansowanie wycieczki uczniów do Warszawy, 

- nagrody pienięŜne dla wyróŜniających się uczniów, 
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- dofinansowanie:  Przeglądu Małych Form Teatralnych oraz nagród dla laureatów 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wyspiański – Cztery śywioły”. 

Poprzez stronę internetową www.liceum1@wejher.pl na bieŜąco informujemy członków i 

sympatyków Stowarzyszenia o naszej działalności. MoŜna się zapoznać z aktualną listą 

członków oraz obejrzeć zdjęcia z organizowanych spotkań absolwentów Liceum 

Ogólnokształcącego. 

Dla utrwalenia naszej pracy prowadzimy kronikę Stowarzyszenia Absolwentów, w której 

znajdują się zdjęcia wszystkich organizowanych spotkań, wpisy gości biorących w nich 

udział oraz wycinki czasopism, które umieściły artykuły o naszym działaniu.  

3. Nie dotyczy. 

4. Odpisy uchwał z protokołów za okres 01.01.2007 r. – 31.12.2007 r. 

Uchwała z dnia 14. 02.  2007 r. 

-     Przekazanie 149,64 zł na zakup znaczków pocztowych i kopert. 

- Przekazanie 354,98 zł na zakup serwisu kawowego. 

- Przekazanie 874,01 zł na zakup okładek z logo szkoły (do dyplomów, pism 

okolicznościowych itp.). 

- Przekazanie 110,01 zł na zakup wazonu. 

- Przyznanie 108,00 zł na zakup znaczków pocztowych. 

- Przyznanie 36,48 zł na zakup kawy i ciasta na zebranie sprawozdawczo-wyborcze.  

Uchwała z dnia 24. 04.  2007 r. 

- Dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2006 r. 

- Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2006 r. 

- Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2006 r.  

- Przekazanie 182,70 zł na zakup ksiąŜek – nagród dla zespołu teatralnego „Prawie 

Lucky”. 

- Przyznanie 900 zł na nagrody pienięŜne. 

Uchwała z dnia 08. 05.  2007 r.   

- Przyznanie 45,00 zł na wykonanie odbitek. 

- Przyznanie 44,90 zł na zakup znaczków pocztowych. 

Uchwała z dnia 28. 06.  2007 r. 

- Przekazanie 155,30 zł na oprawę i wykonanie zdjęć. 

- Przekazanie 81,45 zł na zakup znaczków pocztowych. 

Uchwała z dnia 23.10. 2007 r. 

- Przyznanie 553,00 zł na zakup biletów do Muzeum w Warszawie. 



- Przyznanie 500 zł na współorganizację imprezy w WCK (II Ogólnopolski Przegląd 

Małych Form Teatralnych im. A.Luterka). 

- Przekazanie 173,70 zł na zakup ksiaŜek dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „Wyspiański – Cztery śywioły”. 

- Przyznanie 263,65 zł na zakup tuszu do drukarki. 

- Przyznanie 151,75 zł na zakup znaczków i kopert. 

 

5.   W roku 2007 struktura przychodów  przedstawiała się następująco: 

Przychody z działalności statutowej            14.476,39 

  składki brutto określone statutem              1.510,00 

       darowizny i dotacje                9.167,41 

 zysk 2006 roku                3.798,98 

Pozostałe przychody          13,99 

            przychody finansowe (odsetki bankowe)       13,99 

6.  W roku 2007 struktura kosztów  przedstawiała się następująco: 

Koszty działalności statutowej               4.248,72 

koszty realizacji zadań statutowych w 2006 r.            4.248,72 

Koszty administracyjne                1.648,65 

            zuŜycie materiałów                             816,55 

 prowizje bankowe    

     123,50 

 pozostałe usługi        556,10 

 opłaty          152,50 

7. Nie dotyczy. 

8. Nie dotyczy. 

9. Nie dotyczy. 

10. W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu nie była przeprowadzona Ŝadna kontrola. 




