Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga –Koźle”
za rok 2015
1)Nazwa fundacji – Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów
Westerplatte „Żegluga –Koźle”
2) Siedziba i adres : 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bohaterów Westerplatte 1.
3) Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 09.08.2010r.
4) Numer KRS-u – 0000362510
5) Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 160374587
6) Dane dotyczące członków zarządu fundacji :

7)

-

Prezes Stowarzyszenia – Grzegorz Nadolski,

-

Wiceprezes Stowarzyszenia - Krzysztof Ligenza,

-

Wiceprezes Stowarzyszenia - Magdalena Benek,

-

Sekretarz – Adam Wiśniowski,

-

Skarbnik – Arianna Hryciuk

Określenie celów statutowych stowarzyszenia - celem Stowarzyszenia jest: tworzenie

i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej, teatralnej i tanecznej w formach koncertowych i usł.
muzycz. ; wspieranie działalności pozalekcyjnej funkcjonującej w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej;
inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w Zespole Szkół
Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte; udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych
dzieciom, młodzieży i ich rodzinom; inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali, spotkań,
seminariów, wykładów, warsztatów, szkoleń i kursów muzycznych, artystycznych i innych;
propagowanie dorobku młodzieży, szkoły w kraju i za granicą; wspomaganie i tworzenie warunków dla
rozwoju artystycznego uczniów, nauczycieli Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów
Westerplatte i członków stowarzyszenia; organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy,
szkolenia i inne imprezy kulturalno-artystyczne; prowadzenie projektów w tym również o charakterze
międzynarodowym; organizowanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej z innymi instytucjami
(szkoły, orkiestry, urzędy, firmy itp). ; podejmowanie społecznych działań wychowawczych służących
muzycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, poprzez kształtowanie w nich postaw aktywności
społecznej; podnoszenie poziomu artystycznego orkiestry szkolnej; wspieranie amatorskiego ruchu
artystycznego,

a

w

szczególności

ruchu

instrumentalnego,

wokalnego

i

tanecznego.

Opis działań podjętych w 2015 roku.

8)

24.03.2015 odbyło sie walne zebranie członków stowarzyszenia na którym nastąpiło podsumowanie
działań za rok 2014 oraz podjęcie 5 uchwał w sprawie:
 w sprawie uchwalenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
 w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi stowarzyszenia,
 w sprawie uchwalenia zakresu działalności na 2016 rok,
 w sprawie uchwalenia zasad polityki rachunkowości,
 sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia.
02.04.2015 roku zostało przesłane do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu sprawozdanie z
działalności Stowarzyszenia.
W dniu 14.05.2015 Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla firmy
"EXODUS-Magdalena Owczarek" w sprawie pozyskiwanie środków finansowych na rzecz
stowarzyszenia ze wskazaniem beneficjenta jakim jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej.
W dniu 12.08.2015 w związku z złożoną rezygnacją Pana Rafała Skiby z pełnienia funkcji
sekretarza oraz Joanny Bienias z członkowstwa w stowarzyszeniu oraz w komisji Rewizyjnej postanawia
wprowadzono zmiany na stanowisku sekretarza Stowarzyszenia Pan Adama Wiśniowski, oraz
wyznaczono na członka Komisji Rewizyjnej Panią Elwirę Bamburowicz. Zmiany zostały zgłoszone w
KRS.

.
9)

Członkowie Stowarzyszenia.

Lista członków na dzień 23.02.2016 wynosi 34 osoby.
10) Rozliczenia finansowe w załącznikach.

prezes stowarzyszenia

