
Łowicz dnia 16 01 2009 r.

Sprawozdanie

z działalno ści Zarz ądu Stowarzyszenia Wychowanków Szkół Technicznych
w Łowiczu w okresie od X Walnego Zgromadzenia Członków ,

które odbyło si ę dnia 18 01 2008 r.

Zarząd działał w nast ępującym składzie:
Piotr Pikulski - Prezes
Dariusz Żywicki - Zastępca Prezesa
Zbigniew  Stefanowicz - Zastępca Prezesa
Zbigniew Kuczyński - Sekretarz
Dariusz Gradek - Skarbnik

Liczba członków Stowarzyszenia wynosi 42 osoby.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się 4 zebrania Zarządu, w czasie których podejmowano uchwały
i omawiano bieżące sprawy Stowarzyszenia. Dokonano zmian rejestrowych w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
zgodnie  z uchwałami  X WZC oraz  w Banku Pekao S.A.  Złożono zeznanie podatkowe za 2007 rok.  Działalność
finansowa i nasze księgi zostały skontrolowane przez Komisję  Rewizyjną. Stowarzyszenie dysponuje środkami ze
składek i darowizn w wysokości 3372,21 zł.

Trwa  katalogowanie  zbiorów  izby  pamięci  inspirowane  przez  Stowarzyszenie,  pod  kierunkiem  dyr.  Stanisława
Grzelaka, jednakże nie ufundowano jeszcze zadeklarowanych nagród dla osób wykonujących tę pracę.
Trwa poszukiwanie partnerów dla Szkoły przez uczniów w ramach Klubu Europejskiego – zadeklarowaliśmy pomoc i
ufundowanie nagród.
Zarząd zakupił jeden mundur historyczny dla pocztu sztandarowego sztandaru Szkoły.
Zarząd był reprezentowany na Zjeździe Koła Wychowanków i Wychowanek Liceów Ogólnokształcących w Łowiczu i
wręczył władzom Koła list gratulacyjny.
Członek Stowarzyszenia kol.  Leon Masztanowicz przekazał Stowarzyszeniu 10 Pułku Piechoty pamiątkę rodzinną 
związaną z 10 p. p. w postaci notatek z okresu kampanii wrześniowej.

Zarząd, w imieniu Stowarzyszenia, ufundował nagrodę Dla najlepszego zawodowca wręczoną na zakończenie roku
szkolnego 2007/2008. 
Członkowie  Zarządu  reprezentowali  Stowarzyszenie  i  prezentowali  jego  działalność  na  tradycyjnych  imprezach
szkolnych:

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej, w kwietniu

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw maturalnych, w czerwcu

Rozpoczęcie roku szkolnego, we wrześniu

Dzień Edukacji Narodowej, w październiku

Święto Szkoły i przyrzeczenie uczniów klas pierwszych, w listopadzie

Zarząd zabiegał o obecność Szkoły w mediach lokalnych. Zarząd prowadził bieżącą korespondencję, w tym z Sądem
Rejestrowym i Urzędem Skarbowym.

Pragnę  złożyć  podziękowanie  członkom  Stowarzyszenia,  których  pomoc  i  ofiarność  umożliwiła  realizację
postawionych  przed nami celów, w szczególności sponsorom i kolegom z Zarządu, oraz pedagogom i pracownikom
szkoły, wreszcie licznym sympatykom naszego Stowarzyszenia.

Piotr Pikulski


