
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI 

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO 

IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W WEJHEROWIE 

ZA OKRES 01.01.2008 r. – 31.12.2008 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 01.01.2008 r. – 31.12.2008 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 

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. 
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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: 

- 2 lutego 2008 r. - bal karnawałowy w ośrodku wypoczynkowym „Astor” w Jastrzębiej Górze. 

Wzięło w nim udział 70 osób. 

- 19 września 2008 r. - spotkanie jesienne w obiekcie rekreacyjnym Hotelu „Faltom”.  

Wzięły w nim udział 44 osoby.  

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

absolwentami. 

Obecna ilość członków Stowarzyszenia wynosi 122 osoby. 

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

Zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia przekazaliśmy pieniądze na : 

- zakup pucharów przeznaczonych na nagrody sportowe 

- nagrody pienięŜne dla wyróŜniających się uczniów, 

- dofinansowanie:  Przeglądu Małych Form Teatralnych oraz nagród dla laureatów  

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 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. 

Uchwała z dnia 25. 01.  2008 r. 

-     Przekazanie 179,95 zł na zakup pucharu 

- Przekazanie 3300,00 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów 

Uchwała z dnia 06. 05.  2008 r. 

- Przekazanie 135,00 zł na zakup znaczków pocztowych 

- Przekazanie 80,00 zł na zakup kwiatów 

- Przyznanie 98,59 zł na katering na Walne Zebranie Członków 

 

 



Uchwała z dnia 16. 08.  2008 r.   

- Przyznanie 150,00 zł na zakup znaczków. 

- Przyznanie 44,40 zł na zakup dyplomów 

- Przekazanie 300,00 zł na nagrody pienięŜne 

- Przekazanie 60,00 zł na zakup kwiatów 

Uchwała z dnia 12. 09.  2008 r. 

- Przekazanie 1500,00 zł na współorganizację imprezy 

Uchwała z dnia 16.12. 2008 r. 

- Przekazanie 145,00 zł na zakup znaczków 

5.   W roku 2008 struktura przychodów  przedstawiała się następująco: 

 Przychody z działalności statutowej           18.607,41 

   składki brutto określone statutem                860,00 

        darowizny i dotacje               9.154,40 

  zysk 2007 roku               8.593,01 

 Pozostałe przychody         24,95 

              przychody finansowe (odsetki bankowe)      24,95 

6.  W roku 2008 struktura kosztów  przedstawiała się następująco: 

 Koszty działalności statutowej               5.324,35 

koszty realizacji zadań statutowych w 2008 r.              5.324,35 

 Koszty administracyjne                   848,59 

             zuŜycie materiałów                             243,59 

  prowizje bankowe        120,00 

  pozostałe usługi        425,00 

  opłaty            60,00 

7. Nie dotyczy. 

8. Nie dotyczy. 

9. Nie dotyczy. 

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




