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Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w okresie od 01.01.2009r do 31.12.2009r
przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 02.03.2010r.
i złożone na Ogólnym Zgromadzeniu Członków w dniu 18.03.2010r.

Informacje wstępne:
Nazwa Stowarzyszenia:
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Adres:
63-900 Rawicz ul. Wały Dąbrowskiego 29a
Data i numer wpisu do KRS: 07.01.2008
PO.IX NS -REJ.KRS/017194/07/119
Nr KRS:
0000296481
Data i nr wpisu do OPP:
17.11.2008
PO.IX NS - REJ.KRS/012631/08/143
REGON:
300743884
Cele statutowe:- Stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej
i fizycznej jego członków,
- Aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach/RUTW,
- Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
Stowarzyszenie RUTW prowadzi działalność pożytku publicznego skierowaną do osób
starszych w zakresie:
- nauki, edukacji i oświaty,
- pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
1. Sprawy członkowskie.
Według stanu na dzień 31.12.2009r. Stowarzyszenie liczyło 224 członków zwyczajnych,
przy czym składkę członkowską wpłaciło 201 członków. W okresie sprawozdawczym
przyjęto 50 nowych członków, skreślono 37 w tym na skutek śmierci - 3 członków.
W okresie sprawozdawczym nie zmieniła się liczba członków wspierających.
Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 15.01.2009r. zatwierdziło podniesienie składki
rocznej z 80zł do 100zł.. Składka w nowej wysokości pobrana została przed rozpoczęciem I
semestru II cyklu tj. za rok akademicki 2009/2010 - (50zł za semestr).
2. Sprawy organizacyjne.
Władze Stowarzyszenia pracowały w składzie:
a) Zarząd (stan na 18 marca 2010r)
- Prezes Zarządu - Wincenty Figielek, zam. Rawicz, ul. Wały Kościuszki 9a,
- Wiceprezes ds. organizacyjnych - Maria Gutowska, zam. Rawicz, ul. 3 Maja 39,
- Wiceprezes ds. współpracy regionalnej - Grzegorz Kubik, zam. Rawicz,
ul. Spokojna 7,
- Sekretarz - Alicja Kaczmarek, zam. Rawicz, ul. Kopernika 1/6,
- Skarbnik - Mirosława Rydzoń, zam. Rawicz, ul. Rolnicza 7/7,
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- Członek Zarządu Przew. Rady Program. - Bogdana Niemierko, zam. Rawicz,
ul. Kosynierów Gdyńskich 14,
- Członek Zarządu ds. rekreacji ruchowej -. Ewa Chorzępa, zam. Rawicz,
ul. Ogrodnicza 37a,
- Członek Zarządu ds. sekcji tematycznych i klubów zainteresowań - Katarzyna
Chromicz, zam. Rawicz, ul. Rolnicza 12,
- Członek Zarządu ds. informacji i kontaktów ze słuchaczami - Jerzy Chrobot , zam.
Rawicz, Sucharskiego 6/3,
- Członek Zarządu ds. kulturalnych – Monika Szymańska, zam. Rawicz,
ul. XXX-lecia PRL 16,
b ) Komisja Rewizyjna
- Przewodniczący – Wiesław Mazurek,
- Zastępca Przewodniczącego – Ryszard Szpetko,
- Sekretarz – Renata Jedlińska,
c) Sąd Koleżeński
- Przewodnicząca – Maria Maćkowiak,
- Sekretarz -Stanisław Kobusiński,
- Członek – Krystyna Jaróżek.
W trakcie roku 2009 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu:
- Ogólne Zgromadzenie Członków w dniu 15 stycznia 2009r. zatwierdziło panią Monikę
Szymańską na Członka Zarządu ds. kulturalnych,
- w listopadzie 2009r. dokooptowano panią Ewę Chorzępę – członka Zarządu ds. rekreacji
ruchowej na miejsce pani Marii Kaczmarek, która złożyła rezygnację.
Członkowie władz obowiązki swoje wykonywali społecznie nie pobierając z tytułu pełnionych funkcji żadnego wynagrodzenia. Także wszystkie prace finansowo-księgowe wykonywane były społecznie.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń Zarządu, podczas których przyjęto
41 uchwał. Tematyka posiedzeń Zarządu związana była z wypracowaniem skutecznych metod rozwiązywania problemów dotyczących bieżącej działalności Uniwersytetu, realizacją
podstawowych celów statutowych oraz podtrzymywaniem jak najlepszej współpracy z władzami samorządowymi, szkołami, instytucjami, firmami i organizacjami.
Z inicjatywy Zarządu dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia. Zmiany dotyczyły
powoływania organów doradczych, których kompetencje określały odrębne regulaminy, a
także ilości wiceprezesów. Dokonano zmian w Regulaminie Słuchacza oraz w Regulaminie
Organizacji i Trybu Pracy Zarządu.
Członkowie Zarządu pełnili w biurze dyżury: w okresie od stycznia 2009r. do 31 maja
2009r, i od października 2009r. do 31 grudnia 2009r. raz w tygodniu w czwartki
od 16:00 do 18:00. Wyposażenie biura wzbogacone zostało o dodatkowy sprzęt komputerowy
(darowizna od Powiatowego Urzędu Pracy).
Wśród wielu prac wykonanych przez Członków Zarządu wymienić należy m.in.: przygotowanie certyfikatów ukończenia I cyklu kształcenia, przeprowadzanie zapisów na II cykl,
wypisanie indeksów oraz legitymacji członkowskich nowo przyjętym słuchaczom,
sporządzanie list słuchaczy na poszczególnych sekcjach zajęciowych, zbieranie składek
członkowskich oraz prace związane z organizacją wykładów.
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3. Działania związane z realizacją celów programowo-statutowych.
W okresie sprawozdawczym Zarząd przygotował:
- w dniu 04.06.2009r uroczyste zakończenie I cyklu kształcenia połączone z
wręczeniem Certyfikatów słuchaczom, którzy uzyskali prawo do jego otrzymania,
- w dniu 01.10.2009r - uroczystą inaugurację II cyklu RUTW, która odbyła się w sali
Kina „Promień” w Sierakowie.
RUTW prowadził swoja działalność zgodnie z przyjętym programem, przy czym
kierunki działań wytyczyła Rada Programowa.
Zajęcia uniwersyteckie prowadzone były w następujących podstawowych formach:
- w formie comiesięcznych wykładów plenarnych,
- w formie zajęć w sekcjach,
- w formie zajęć rekreacyjno-ruchowych,
- w formie spotkań w klubach zainteresowań.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 wykładów plenarnych o tematyce związanej z
naukami społecznymi, historią,
muzyką i tańcem, literaturą, filozofią, techniką,
bezpieczeństwem. Wykładowcami byli głównie nauczyciele akademiccy, przy czym w 6
przypadkach nie pobrali oni żadnego honorarium i nie wnosili również o zwrot kosztów
przejazdu.
Każdy słuchacz miał zapewniony udział w dwóch wybranych przez siebie sekcjach. W
ubiegłym roku akademickim utworzono: 6 grup sekcji komputerowej, 3 grupy sekcji
j. angielskiego, 2 grupy sekcji j. niemieckiego, 1 grupę sekcji zdrowia psychicznego.
W bieżącym roku akademickim utworzono: 6 grup sekcji komputerowej, 3 grupy sekcji j.
angielskiego, 1 grupę sekcji j. niemieckiego, 1 grupę sekcji zdrowia psychicznego, 1 grupę
sekcji historii i tradycji regionu rawickiego. W poprzednim roku akademickim utworzono 7
grup rekreacji ruchowej. W bieżącym roku akademickim powołano 5 grup rekreacji ruchowej, 2
grupy rehabilitacji ruchowej, grupę pływania rekreacyjnego i grupę aqua aerobiku. Zasadnicza
zmiana w bieżącym roku akademickim polegała na swobodnym wyborze dowolnych dwóch
sekcji oraz możliwości wyboru każdej następnej po wniesieniu dodatkowej opłaty semestralnej.
Instruktorami i lektorami prowadzącymi zajęcia w sekcjach były osoby z wyższym
wykształceniem. Około 20% zajęć prowadzonych było nadal na zasadzie wolontariatu, tzn.
instruktorzy i lektorzy nie pobierali za swoją pracę wynagrodzenia.
Zajęcia w sekcjach odbywały się wg tygodniowego planu zajęć, przygotowanego
i zatwierdzonego przez Zarząd.
Poza planem zajęć, w ubiegłym roku akademickim, dla wszystkich chętnych, prowadzona
była nauka pływania oraz zajęcia rehabilitacyjne na pływalni. W bieżącym roku akademickim,
zajęcia na pływalni są prowadzone jako zajęcia planowe.
W bieżącym roku akademickim kontynuowały działalność kluby zainteresowań.
W spotkaniach klubowych może uczestniczyć każdy słuchacz RUTW. Działały 4 kluby:
- Multimedialny,
- Globtroterów,
- „Sprawne Ręce”,
- Języka Francuskiego.
Spotkania klubowe odbywały się z częstotliwością uzgodnioną przez członków klubu. Osoby
kierujące klubami prowadziły zajęcia na zasadzie wolontariatu.
Zorganizowano po raz pierwszy w grudniu 2009r marsz z kijkami – imprezę otwartą dla
miłośników nordic walking. Opiekunami imprezy byli członkowie Zarządu oraz instruktorzy
nordic walking.

41
Wzajemnemu poznaniu oraz nawiązaniu więzów przyjaźni między słuchaczami służyły
spotkania integracyjno - towarzyskie, zorganizowane wspólnie przez Zarząd i Samorząd
Słuchaczy.
W dniu 13-03-2009 zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Restauracji ”Leśna”. Z
okazji zakończenia II roku akademickiego I cyklu odbyło się spotkanie w dniu 04.06.09
w pawilonie przy restauracji „Diament” w Rawiczu, następne spotkanie w tym samym miejscu
zorganizowano dniu 24 września 2009r przed rozpoczęciem I roku akademickiego II cyklu.
Propagowaniu kultury fizycznej i czynnego wypoczynku służyły wycieczki oraz wspomniane wcześniej marsze z kijkami. Zorganizowano cztery wycieczki: do schroniska
„Odrodzenie”, do Leszna, do Wrocławia oraz wycieczkę pieszą po Rawiczu i Sierakowie.
Upowszechniając profilaktykę gerontologiczną zorganizowano prelekcję na temat naturalnych metod leczenia połączoną z degustacją herbat ziołowych.
W ramach pielęgnowania polskości Zarząd skierował do Słuchaczy RUTW apel o godne
uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja i zaapelował o uczestnictwo w obchodach.
Klub „Sprawne ręce” zaprezentował prace słuchaczy na wystawie rękodzieła o tematyce
bożonarodzeniowej.
W grudniu uruchomiliśmy stronę internetową RUTW.
4. Współpraca z samorządem lokalnym, szkołami, instytucjami i

innymi podmiotami.

Działalność Zarządu wspierana jest nadal przez władze samorządowe Powiatu Rawickiego,
które są głównym Członkiem Wspierającym. Powiat Rawicki wpłacił składkę członkowską w
zadeklarowanej kwocie 8000zł. Nadal korzystamy z sal użyczonych nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu i Gminę Rawicz.
Zarząd Uniwersytetu w dalszym ciągu mógł liczyć na pomoc i życzliwość ze strony Dyrekcji
I LO w Rawiczu; w pomieszczeniach I LO odbywa się większość zajęć uniwersyteckich.
o użyczenie pomieszczeń z Dyrektorem Zespołu Szkół
Przedłużona została umowa
Zawodowych; w pomieszczeniach tej szkoły odbywała się część zajęć rekreacyjno-ruchowych
oraz spotkania członków Klubu „Sprawne Ręce”.
Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z Dyrektorem Domu Kultury, który podczas
wykładów i uroczystości inauguracyjnych oraz imprez integracyjnych udziela nam wparcia
organizacyjnego i technicznego.
Uzyskaliśmy pomoc w postaci wsparcia finansowego oraz rzeczowego od Członków
Wspierających RUTW. Spośród tych Członków, Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Centrum Rehabilitacyjne i Odnowy Biologicznej ” MAGGIM” użyczyły nam pomieszczeń,
w
których odbywały się zajęcia sekcji zdrowia psychicznego oraz część zajęć rekreacyjnoruchowych, natomiast wsparcia finansowego, w postaci wpłaconej składki członkowskiej,
udzielili nam:
- Dr nauk medycznych Teresa Fryda – Laboratorium Medyczne,
- mec. Halina Olszewska – notariusz,
- Biuro Rachunkowe mgr inż. Dorota Kubik ,
- PZPH ”PAGMER” – Zbigniew Chorzępa ,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RYMET – Roman Rydzyński.
Trzech członków wspierających nie wpłaciło dotąd składki członkowskiej.
Pomoc finansową i rzeczową uzyskaliśmy także od darczyńców nie będących naszymi
członkami wspierającymi: firmy „Rawag”, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Banku Spółdzielczego, który nie pobierał opłat, ani prowizji za prowadzony rachunek bankowy RUTW.
Nawiązaliśmy kontakt ze Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej i w ramach
współpracy uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjnym w Domu Kultury. Współpracujemy z
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Policją i szkołami; zapraszamy młodzież na wykłady plenarne, a przedstawiciel Policji wygłosił
prelekcje o bezpieczeństwie osób starszych.
Za całokształt działalności Rawicki Uniwersytet został wyróżniony „Nagrodą SpołecznoGospodarczą Powiatu Rawickiego” przyznaną uchwałą Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia
08.12.2009r i wręczoną 11.12.2009r. podczas Gali Społeczno-Gospodarczej Powiatu
Rawickiego.
Profesorowie Piotr Nowak i Stanisław Legutko to nasi oddani przyjaciele, którzy nadal
sprawują patronat naukowy i ułatwiają nam nawiązywanie kontaktów z wykładowcami.
Dzięki wsparciu prof. Piotra Nowaka zostało podpisane porozumienie o współpracy
pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, a Rawickim Uniwersytetem Trzeciego
Wieku. Dzięki wsparciu prof. Stanisława Legutko podpisaliśmy takie samo porozumienie o
współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską, a Rawickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
Kontynuowaliśmy współpracę z Medycznym Studium Zawodowym w Rawiczu.
Dla zdobycia i wymiany doświadczeń Zarząd podjął starania o nawiązanie współpracy z
innymi uniwersytetami trzeciego wieku. Członkowie Zarządu, a także inni słuchacze RUTW
uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami UTW w Lesznie, byliśmy zaproszeni na
wielkopolskie spotkanie UTW w Nowym Tomyślu. Uczestniczyliśmy w inauguracji roku
akademickiego w Lesznie i Górze. . Z kolei na naszej uroczystości inauguracyjnej
w październiku 2009r. gościliśmy przedstawicieli UTW z Leszna oraz z Góry. Byliśmy gośćmi
na jubileuszu XXX - lecia UTW w Poznaniu. Zaproszono nas na Ogólnopolską Konferencję
UTW i Forum Ekonomiczne w Nowym Sączu oraz na Międzynarodową Konferencję UTW
w Opolu.

5. Informacje finansowe
Zgodnie z przepisami :
- ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 ) z późniejszymi
zmianami,
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi,
nie
prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137 poz.1539),
zostały sporządzone sprawozdania finansowe za rok 2009 tj:
- bilans,
- rachunek wyników,
- informacja dodatkowa.
Ponadto zostały sporządzone deklaracje podatkowe:
- PIT – 4R – złożony w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu w dniu 28.01.2010,
- CIT 8 z załącznikiem CIT 8/0,które zostaną złożone w US po zatwierdzeniu sprawozdań
finansowych.
W sprawozdaniach finansowych zostały zawarte następujące dane:
I. Przychody
1) składki członków zwyczajnych
2) wpłaty członków wspierających i darczyńców
( największa wpłata ze Starostwa Powiatowego 8.000,-)
3) wpłaty członków na imprezy okolicznościowe
( zakończenie i rozpoczęcie roku, spotkania integracyjne,

47.582,30
17.350,00
10.600,00
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wycieczki itp.)
4) wpłaty osób z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego

II. Wydatki

10.823,00
8.809,30

35.904,33

1) wynagrodzenia prowadzących zajęcia (brutto)
15.640,00
2) wynagrodzenia wykładowców (brutto)
884,00
3) pozostałe wynagrodzenia ( oprawa muzyczna uroczystości,
opracowanie strony internetowej)
1.100,00
4) składki ZUS
1.284,13
5) zużycie materiałów (materiały biurowe,
dyplomy, kartki świąteczne itp.)
589,82
6) koszty imprez okolicznościowych (zakończenie i rozpoczęcie
roku, spotkania integracyjne, okolicznościowe, wycieczki)
13.427,00
7) podróże służbowe
639,82
8) usługi obce ( wydruk indeksów, ksero, zdjęcia itp.)
506,50
9) amortyzacja zakupionego systemu Windows oraz Office
529,00
10) opłaty pocztowe
78,95
11)pozostałe
koszty
(zaproszenia
dla
gości
i
koszty
1.163,79
drobnego poczęstunku, kwiaty)
12) koszty bankowe (opłaty za przelewy)
61,32
III. Przychody finansowe ( odsetki od lokat)
IV. Nadwyżka finansowa działalności statutowej za rok 2009
V. Zobowiązania z roku 2008 (zapłacone w 2009 r.)
VI. Zobowiązania na dzień 31 XII 2009 r.
(wynagrodzenia za grudzień, ZUS i podatek dochodowy)
VII. Stan środków pieniężnych na dzień 1 I 2009 r.
VIII. Stan środków pieniężnych na dzień 31 XII 2009 r.

305,84
11.983,81
137,00
1.874,62
11.086,15
24.807,58

Bilans.
W aktywach bilansu występują następujące pozycje:
- środki pieniężne w kasie
10,98
24.796,60
- środki pieniężne na rachunku bankowym
( zgodne z potwierdzeniem salda)
W pasywach bilansu występują następujące pozycje:
-fundusz statutowy
10.949,15
- nadwyżka finansowa działalności statutowej za rok 2009
11.983,81
-zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń za XII/09
969,94
-zobowiązania z tytułu składek ZUS
655,68
- zobowiązani z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń
249,00
Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 24.807,58 zł.
Rachunek wyników :
- przychody w kwocie

47.888,14
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- koszty w kwocie
- nadwyżka finansowa w kwocie

35.904,33
11.983,81

Powstałą nadwyżkę finansową działalności statutowej, Zarząd proponuje przeznaczyć
na fundusz statutowy Uniwersytetu dla pokrywania kosztów przyszłych okresów.
Dochody Stowarzyszenia są objęte zwolnieniem przedmiotowym od podatku
dochodowego od osób prawnych , zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15.02.1992
o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka sporządziła deklarację roczną CIT
8 wraz z załącznikami : CIT 8/O, bilans, rachunek wyników i informacją dodatkową, które
zostaną złożone w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu po zatwierdzeniu ich przez Ogólne
Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 18 marca 2010r. Stowarzyszenie było
zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawartych umów
zlecenia i o dzieło. Za rok 2009 została sporządzona deklaracja roczna PIT-4R i złożona w
Urzędzie Skarbowym w Rawiczu 28 stycznia 2010 roku.
Sporządzone sprawozdania finansowe Zarząd przedstawia do zatwierdzenia Ogólnemu
Zgromadzeniu Członków oraz proponuje przeznaczyć nadwyżkę finansową na fundusz
statutowy.
6. Zakończenie
Uznajemy, że w okresie sprawozdawczym, prowadzone przez Zarząd działania przyniosły
oczekiwane efekty i pozwoliły osiągnąć założone cele miedzy innymi zakończenie I cyklu
kształcenia. Przeprowadziliśmy nabór i uruchomiliśmy II cykl kształcenia. Udoskonalamy
metody kierowania Stowarzyszeniem, poszerzyliśmy zakres tematyczny sekcji, wprowadziliśmy
swobodny wybór uczestnictwa w sekcjach. Nadal zacieśniamy współpracę z władzami
samorządowymi, szkołami, instytucjami i innymi sojusznikami Uniwersytetu,
Zarząd RUTW, kontynuując wypracowane działania, będzie dokładał wszelkich starań, aby
poszerzyć ofertę programową Uniwersytetu, będzie podejmował przedsięwzięcia zmierzającego
do zintegrowania społeczności uniwersyteckiej oraz wytyczał możliwe kierunki dalszych działań
powodujących rozwój uniwersytetu.
Inicjatywy Zarządu muszą być poparte, większą niż dotychczas, aktywnością wszystkich
słuchaczy i dlatego Zarząd apeluje o aktywne włączenie się słuchaczy we wszelkie działania na
rzecz Uniwersytetu.
Obszarem aktywności wszystkich słuchaczy mogą być np. działania zmierzające do pozyskania
środków finansowych na potrzeby RUTW. W tym zakresie możliwe jest np. tworzenie zespołów
ds. projektów ogłaszanych przez samorządy, fundacje i instytucje zajmujące się rozdzielaniem
środków unijnych, dalsze podejmowanie kampanii zachęcających podatników do przekazywania
odpisów podatkowych na cele naszego Uniwersytetu.
Uważamy, że każdy członek RUTW może i powinien aktywnie włączyć się we wszelkie
działania na rzecz dobra wspólnego jakim jest nasz Uniwersytet.

