PLAN PRACY ODDZIAŁU „SIERADZ” SZPŻŁ
na 2015 r.

Lp.
1.
2.

3.

4.

Zamierzenia
Opracowanie szczegółowego planu na rok 2015
z uwzględnieniem propozycji z zebrania
Przygotowanie szczegółowego planu udziału w organizacji:
‐ VI ogólnopolskiej konferencji łączności
‐ zapotrzebowanie środków finansowych
‐ powołanie grupy organizacyjnej
Posiedzenie Zarządu Oddziału:
‐ opracowanie szczegółowego planu wydatku środków finansowych
na 2015 r.
‐ postawienie zadań dotyczących organizacji VI konferencji
‐ przygotowanie zebrania w lutym
Zebranie członków oddziału:
‐zatwierdzenie planu pracy Oddziału na 2015r.
‐wspomnienia przy kawie ‐ kol Frajtak

Termin
realizacji
do 15.01.2015r.

odpowiedzialny

miejsce

do 31.01.2015r.

Prezes
V‐ce prezes
Skarbnik

10.02.2015r.

Prezes

19.02.2015r.
godz. 17.00

Prezes
Skarbnik

Klub 15
SBWD

Sieradzkie
Centrum
Kultury

Prezes

5.

VI Ogólnopolska Konferencja Łączności

22‐23.04.2015r.

Prezes

6.

Uaktualnienie ewidencji członków indywidualnych Oddziału

Sekretarz

7.

Posiedzenie Zarządu Oddziału:
‐ sprawy organizacyjne
‐ przygotowanie zebrania

do końca
kwietnia 2015r.
12.05.2015r.
godz.17.00

Prezes
V‐ce prezes

8.

Walne zebranie sprawozdawczo‐wyborcze członków oddziału:
‐ podsumowanie działalności za kadencję
‐ sprawozdanie finansowe
‐ zamkniecie dokumentacji
‐ wybór nowych władz oddziału
‐ wybór delegatów na VIII Wlany Zjazd Delegatów

21.05.2015r.

Prezes

Klub 15
SBWD

9.

Posiedzenie Zarządu Oddziału:
‐ przygotowanie spotkania pokoleń
‐ przygotowanie zebrania we wrześniu
10. Zebranie członków oddziału:
‐„Nasza służba w 15 SBRLK”‐ wspomnienia przy kawie kol. Śpiewak,
kol. Jakubowski
11. VIII Walny Zjazd Delegatów

08.09.2015r.

Prezes

17.09.2015r.

Prezes

25‐26.09. 2015r. Delegaci

12. Uczestnictwo w obchodach święta WŁiI , 15 SBWD, 80 rocznicy
Garnizonu Sieradz
‐ spotkanie pokoleń łącznościowców
13. Realizacja przedsięwzięć dla uczczenia pamięci o zmarłych kolegach
i złożenie kart żałobnych na grobach
14. Posiedzenie Zarządu Oddziału:
‐ przygotowanie zebrania
‐ przygotowanie propozycji planowania pracy na 2016r.
‐ ocena realizacji zadań
15. Zebranie członków oddziału Inf. nt.
‐inf. nt. ,,Wojska Łączności w Wojsku Polskim na wschodzie”
‐ przedstawienie propozycji do planu pracy na 2016r.
‐ życzenia świąteczne
16. Kontynuowanie organizacji stałej wystawy sprzętu łączności i
informatyki w Muzeum Okręgowym

18‐19.10.2015r.

17. Rozpatrywanie spraw bieżących oddziału oraz spotkanie zarządu

w każdy wtorek

Klub
15SBWD
Zegrze‐
Rynia

II połowa
października
10.11.2015r
godz.17.00

26.11.2015r.

Klub 15
SBWD

proces ciągły
Sekretarz

Inne zamierzenia: Uczestnictwo członków w obchodach świąt państwowych i wojskowych
Dokumentowanie wspomnień łącznościowców i ich publikacja
Kontynuowanie przygotowania propozycji do zmian statutu
Kontynuowanie wystawy sprzętu łączności i informatyki w Muzeum Okręgowym
Popularyzacja ŚZPŻŁ w mediach

