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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Dobiega końca 5-letnia kadencja pracy Zarządu naszego Stowarzyszenia. Oceny jego działalności w latach 2010-2015
dokonamy na naszym walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się 21 listopada bieżącego roku o godzinie
10.00 w sali numer 26 (parter) budynku szkoły. Szczegółowy program zebrania dołączono do niniejszego Biuletynu. Opracowano
również pisemne sprawozdanie z 5-cio-letniej działalności Zarządu, które zostanie doręczone uczestnikom zebrania. Głównym
wydarzeniem mijającej kadencji był jubileusz 70-lecia działalności naszej szkoły. Fakt ten znalazł należyte miejsce w naszym
sprawozdaniu.
Przed nami wybory do nowego Zarządu. Zwracam się, przeto z prośbą do Koleżanek i Kolegów o przemyślenie kandydatów
do Zarządu na okres najbliższych 5-ciu lat.
Informuję zainteresowanych, że istnieje możliwość korzystania w dniu naszego zebrania z obiadu w szkolnej „Stokrotce”,
należy jedynie fakt ten zgłosić na początku naszego zebrania i dokonać wpłaty w wysokości 20 zł.
Miło mi poinformować, że z okazji tegorocznego „Dnia Nauczyciela” Pani dyrektor naszej szkoły została wyróżniona
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz otrzymała odznaczenie wojewódzkie. Serdecznie gratulujemy Pani dyrektor a
nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji branżowego Święta składamy serdeczne życzenia pomyślności i dobrego zdrowia. W
ramach 3-dniowej przerwy nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w wycieczce do Wiednia.
Niedługo 1 listopada, dzień, w którym wracamy w myślach do tych, którzy już odeszli. Tradycyjnie delegacja Zarządu
odwiedzi groby naszych zmarłych dyrektorów, członków Zarządu oraz Barbary Blidy – naszego niezawodnego sojusznika. Grupa
kolegów zobowiązała się wcześniej uporządkować grób dyr. Karola Machalskiego na chorzowskim cmentarzu. Wizytę delegacji na
grobach zaplanowano na dzień 29 października
Zbliża się koniec roku kalendarzowego i wzorem lat ubiegłych spotkamy się na naszym wigilijnym opłatku. Zaplanowano je
na dzień 18 grudnia (piątek) na godzinę 17.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 26 na parterze naszego budynku. Koszt uczestnictwa
w wigilijnym spotkaniu skalkulowano na kwotę 50 zł. Więcej informacji o naszej absolwenckiej wigilii przekażemy podczas zebrania
sprawozdawczo-wyborczego.
Już teraz informuję, że ustalono termin naszego noworocznego balu na dzień 30 stycznia 2016 roku, a koszt uczestnictwa
od jednej osoby wyniesie 150 zł. Uszczegółowiony program balu zostanie podany w naszym grudniowym Biuletynie.

Zbigniew Szczerba

Bytom, październik 2015
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Porządek XXVIII Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu
Termin:

21 listopada 2015 roku – sobota, godzina 10:00, II termin godzina 10:30

Miejsce:

sala lekcyjna nr 26 na parterze budynku szkoły

Propozycja ramowego programu zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Powitanie
Wybór przewodniczącego zebrania
Przyjęcie porządku zebrania
Wybór protokolanta
Powołanie składu komisji:
- wyborczej
- uchwał i wniosków
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
za okres od 23.XI.2013 do 23.XI.2015
Sprawozdanie finansowe z powyższego okresu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Wystąpienie dyrektora szkoły mgr Anny Hyli
Podsumowanie pracy Zarządu
za okres od XI 2010 do XI 2015
Dyskusja nad sprawozdaniem
Przerwa – 15 minut
Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu
Wybory – proponowany skład nowego Zarządu
Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
na okres od XI 2015 do XI 2020
Plan zamierzeń nowego Zarządu na najbliższy rok
Dyskusja – propozycje uchwał i wniosków
Przegłosowanie uchwał i wniosków
Sprawy różne, w tym powołanie Klubu Rowerowego
członków Stowarzyszenia Absolwentów PSB w Bytomiu
Zakończenie posiedzenia

- prezes
- prezes
- przewodniczący zebrania
- przewodniczący zebrania
- przewodniczący zebrania

- prezes
- skarbnik
- przewodniczący Komisji
- przewodniczący Sądu
- prezes
- przewodniczący zebrania
- przewodniczący zebrania
- przewodniczący zebrania
- komisja wyborcza
- nowy prezes Zarządu
- komisja Uchwał i Wniosków
- prezes Zarządu

Uwaga!
Poczęstunek podczas obrad Walnego zebrania funduje Zarząd Stowarzyszenia
Prosimy o potwierdzenie przybycia.
Kontakt telefoniczny z Prezesem Stowarzyszenia Zbigniewem Szczerbą: 604 560 027

