Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

I. Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie (SALO) działa
czternasty rok i na dzień 31 grudnia 2010r. liczyło 103 członków tj. o 19 mniej niż w grudniu 2009r
Walne Zebranie SALO w maju 2010 r. podjęło uchwałę o utracie członkowstwa przez dwadzieścia
jeden osób, zgodnie z § 11 ust.2 Statutu oraz jednej osoby zgodnie z § 11 ust.1 Statutu.
Jednocześnie przyjęto w poczet członków SALO trzy osoby.
II. Adres siedziby Stowarzyszenia: 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1.
III. Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Sądu Rejonowego Gdańsku w dniu 04.12.2001 r., pod numerem 0000067311.
Regon Stowarzyszenia 191340259.
IV. Statutowym celem Stowarzyszenia jest „działalność oświatowa, kulturalna w zakresie kultury
fizycznej i sportu a także wspieranie takiej działalności oraz integracja absolwentów
i sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie”.
V. W okresie sprawozdawczym Zarząd pracował w składzie:
przewodnicząca - Marzena Skrzynecka,
wiceprzewodniczący - Krzysztof Matłosz,
sekretarz – Maria Kokoszka,
skarbnik – Halina Rudzińska,
członek – Iwona Kwidzińska.
W roku sprawozdawczym miało miejsce jedenaście protokołowanych spotkań Zarządu.
VI. Realizując założenie statutowe tj. działalność oświatowa, kulturalna w zakresie kultury
fizycznej i sportu a także wspieranie takiej działalności Zarząd Stowarzyszenia utrzymywał
i utrzymuje stały kontakt z Dyrekcją Liceum i wspierał działalność Szkoły w w/w zakresie.
Stowarzyszenie podobnie jak w latach ubiegłych objęło patronatem Ogólnopolski Festiwal Małych
Form Teatralnych im. Adama Luterka oraz wspomagało działalność licealnego zespołu teatralnego
„Prawie Lucki”.
Dofinansowany został przejazd członków zespołu „Prawie Lucki” na Ogólnopolski Konkurs
Teatralny do Poznania oraz ufundowano nagrody rzeczowe dla dwóch uczennic, absolwentek 2010,
które aktywnie działały w zespole na przestrzeni trzech lat pobytu w szkole (Marta Piasecka i
Patrycja Pawełek).
Przekazano środki finansowe na nagrody i wydanie folderów OPMFT .

W ramach propagowania i rozwijania wśród społeczności szkolnej i lokalnej zainteresowania
językiem angielskim Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o ufundowaniu nagrody specjalnej
podczas Powiatowego Festiwalu Poezji i Piosenki w Języku Angielskim. Nagroda jest przyznawana
uczniowi „Sobieskiego”, którego występ w szczególny sposób wyróżnia się na tle uczestników
festiwalu (2010 r. Michał Głuchaczka).
Podczas uroczystości pożegnania absolwentów Liceum w 2010 r. wręczone zostały tradycyjne
Nagrody Stowarzyszenia. Otrzymały je cztery osoby, których osiągnięcia artystyczne lub sportowe
wyróżniały się w skali kraju (Sandra Conradi i Marek Lewiński – działalność artystyczna, Alicja
Pipka – biegi na orientację i Monika Kondlewska – żeglarstwo).
W celu promowania kultury fizycznej wśród absolwentów, uczniów i w środowisku zakupione
zostały stroje sportowe z nadrukiem SALO, które będą wykorzystywane podczas organizowanych
rozgrywek sportowych.
VII. Realizując założenie statutowe tj. integracja absolwentów i sympatyków Liceum w 2010 r.
Zarząd Stowarzyszenia prowadził różnorodne działania, które miały na celu zacieśnianie więzi
między Szkołą i Jej absolwentami oraz promocję Szkoły i Stowarzyszenia w środowisku.
Zorganizowane zostały dwa spotkania absolwentów tj.
- bal karnawałowy w hotelu „Lido” w Juracie (6.02.2010 r.), w którym uczestniczyło 75 osób spotkanie jesienne w „Gospodzie pod Żubrem” w Salinie (25.09.2010 r.), w którym wzięło udział
70 osób.
Podjęta została próba zaangażowania w działalność Stowarzyszenia uczniów Liceum. Pięcioro
uczniów zaangażowało się organizację Balu Absolwenta 2010 (opracowali ogłoszenia o Balu oraz
rozwiesili plakaty-ogłoszenia na terenie powiatu wejherowskiego).
Stowarzyszenie i działalność Stowarzyszenia była prezentowana podczas Dni Otwartych
w Liceum.
Sfinalizowane zostały działania Zarządu prowadzące do przygotowania okolicznościowych teczek
z logo Stowarzyszenia.
Częściowo uaktualnione zostały adresy internetowe i adresy zamieszkania członków zwykłych
i członków honorowych Stowarzyszenia.
Informacje o działalności SALO wywieszane są stronie internetowej Stowarzyszenia
www.liceum1.wejher.pl/serwisy/stowarzyszenie i w miarę możliwości w lokalnej prasie.
Na bieżąco prowadzona jest kronika Stowarzyszenia, w której znajdują się zdjęcia wszystkich
organizowanych spotkań, wpisy gości biorących w nich udział, wycinki czasopism, które umieściły
artykuły o działalności Stowarzyszenia oraz imprezach objętych patronatem Stowarzyszenia.
Przedstawiciele Zarządu SALO uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych honorowego
członka Stowarzyszenia prof. Gerarda Labudy.

VIII. Inna działalność Zarządu Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia w 2010 r. prowadził korespondencję mailowa z radcą prawnym oraz
rozmowy z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w/s wprowadzenia zmian w Statucie, które
wynikają ze zmiany prawa o Stowarzyszeniach i pożytku publicznym.
W siedzibie Stowarzyszenia zamontowane zostały rolety okienne i pomieszczenie ukwiecono.
IX. Odpisy uchwał z protokołów za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
1.Uchwała z dnia 10.03.2010 r.
- przekazanie 300 zł na transport grupy teatralnej Liceum „Prawie Lucki” na Ogólnopolski
Konkurs Teatralny do Poznania
2.Uchwała z dnia 18.03.2010 r.
- przekazanie 200 zł na nagrodę dla najlepszego ucznia biorącego udział w Powiatowym
Festiwalu w Języku Angielskim
- przyznanie nagród dla wybitnych absolwentów w łącznej wysokości 1600 zł.
- dofinansowanie w kwocie 2000 zł nagród dla laureatów oraz folderów na V edycję
Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. A. Luterka.
3.Uchwała z dnia 21.10.2010 r.
- ufundowanie zestawów strojów sportowych z logo Stowarzyszenia dla reprezentacji szkoły
w kwocie 1000 zł.
X. Struktura przychodów w 2010 r. przedstawiała się następująco:
Przychody z działalności statutowej

22.350,04

Składki brutto określone statutem

1.860,00

Darowizny i dotacje

10.229,40

Zysk w 2009 roku

10.260,64

Pozostałe przychody
Przychody finansowe (odsetki bankowe)

16,70
16,70

XI. Struktura kosztów w 2010 roku przedstawiała się następująco:
Koszty działalności statutowej

5.430,49

Koszty realizacji zadań statutowych w 2010 r. (09?) 5.430,49
Koszty administracyjne

1.758,05

Zużycie materiałów

1.022,03

Prowizje bankowe

120,00

Pozostałe usługi

120,02

Opłaty

496,00

XII. W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzona żadna kontrola.

