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Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w okresie od 01.01.2010r.  do 31.12.2010r. 
przyj ęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 15.02.2011r. 

i złożone na Ogólnym Zgromadzeniu Członków w dniu  17.03.2011r. 
 

Informacje  wstępne: 
 
Nazwa stowarzyszenia:  Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Adres:     63-900 Rawicz ul. Wały Dąbrowskiego 29a 
Data i numer wpisu do KRS:  07.08.2008 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  członków Stowarzyszenia, 

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 31.12.2010r. Stowarzyszenie liczyło 247 członków 
zwyczajnych, przy czym składkę członkowską wpłaciło 217 słuchaczy. W okresie 
sprawozdawczym przyjęto 57 członków, skreślono 36. 

Liczba członków wspierających nie zmieniła się (11 członków). Roczną 
składkę członkowską w wysokości 100zł wpłacano w 2 ratach – po 50zł każda – na 
początku kolejnego semestru. 
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2.Sprawy organizacyjne. 
 
 Skład osobowy organów RUTW do 25.11.2010r.: 

a) Zarząd 
Prezes Zarządu - Wincenty Figielek 
Wiceprezes ds. organizacyjnych - Maria Gutowska 
Wiceprezes ds. współpracy regionalnej - Grzegorz Kubik 
Sekretarz - Alicja Kaczmarek 
Skarbnik - Mirosława Rydzoń 
Członek Zarządu przewodnicząca Rady 
Programowej - Bogdana Niemierko 
Członek Zarządu ds. rekreacji ruchowej - Ewa Chorzępa 
Członek Zarządu ds. sekcji tematycznych  
i klubów zainteresowań - Katarzyna Chromicz 
Członek Zarządu ds. informacji i kontak- 
tów  ze słuchaczami - Jerzy Chrobot 
Członek Zarządu ds. kulturalnych - Monika Szymańska 
 

b) Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący - Wiesław Mazurek 
Z-ca  przewodniczącego - Ryszard Szpetko 
Sekretarz  - Renata Jedlińska 

 
c) Sąd Koleżeński 

Przewodnicząca - Maria Maćkowiak 
Sekretarz  - Stanisław Kobusiński 
Członek - Krystyna Jaróżek 
 

 Począwszy od wyborów przeprowadzonych w dniu 25.11.2010r. na Ogólnym 
Zgromadzeniu Członków organa RUTW pracowały w składzie następującym: 

a) Zarząd 
Prezes Zarządu - Wincenty Figielek 
Wiceprezes ds. programowych, przewodnicząca 
Rady Programowej - Bogdana Niemierko 
Wiceprezes ds. współpracy  regionalnej  - Grzegorz Kubik 
Sekretarz  - Maria Maćkowiak 
Skarbik - Mirosława Rydzoń 
Członek Zarządu ds. informacji i kontaktów 
ze słuchaczami - Jerzy Chrobot 
Członek Zarządu ds. rekreacji ruchowej - Ewa Chorzępa 
Członek Zarządu ds. sekcji tematycznych 
i klubów zainteresowań - Katarzyna Chromicz 
Członek Zarządu ds. kulturalnych - Monika Szymańska 
Członek Zarządu ds. Oddziału Zamiejscowego - Miłosława Jędrkowiak 
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b) Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Wiesław Mazurek 
Z-ca przewodniczącego - Elżbieta Jeruzel 
Sekretarz - Alina Bątkiewicz 
 

c) Sąd  Koleżeński 
Przewodniczący - Stanisław Kobusiński 
Wiceprzewodniczący - Krystyna Jaróżek 
Sekretarz - Hanna Kwiecińska 
 
Członkowie wszystkich organów RUTW obowiązki swoje wykonywali 

społecznie nie pobierając z tytułu pełnionych funkcji żadnego wynagrodzenia. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Zarządu, podczas 

których przyjęto 22 uchwały. Tematyka posiedzeń Zarządu związana była z 
realizacją przyjętego planu działalności, z rozwiązywaniem bieżących problemów 
organizacyjnych i programowych, z utrzymywaniem stałej współpracy ze szkołami,  
władzami samorządowymi i innymi sojusznikami Uniwersytetu. 

W oparciu o uchwały Zarządu przygotowano i przeprowadzono 2 Ogólne 
Zgromadzenia Członków: sprawozdawcze za rok 2009 – w dniu 18.03.2010r. i 
sprawozdawczo-wyborcze za okres I kadencji – w dniu 25.11.2010r. Podczas 
Ogólnych Zgromadzeń zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe 
obejmujące odpowiednie okresy sprawozdawcze, a także przyjęto plany działalności 
oraz preliminarze. 

Zarząd dopełnił wszelkich obowiązków sprawozdawczych wynikających z 
posiadanego przez Stowarzyszenie statusu OPP. 

Wśród wielu prac wykonanych przez członków Zarządu wymienić należy 
ponadto: przygotowanie uroczystości inauguracji roku akademickiego (30.09.2010), 
opracowanie rozkładów zajęć w poszczególnych semestrach, prace związane z 
organizacją wykładów plenarnych, spotkań integracyjnych i wycieczek, 
przygotowanie propozycji zmian w Statucie RUTW, opracowanie zasad 
organizowania i finansowania wycieczek. 

Odpowiadając na inicjatywę grupy mieszkańców Jutrosina Zarząd powołał w 
tym mieście Oddział Zamiejscowy RUTW i od roku akademickiego 2010/2011 
odbywały się tam zajęcia w sekcjach i klubach. 

Księgową Stowarzyszenia, nieprzerwanie od stycznia 2008r. do chwili 
obecnej, jest Pani Irena Kwiecińska, która do lutego 2010r. pełniła tę funkcję na 
zasadzie wolontariatu (nie pobierała wynagrodzenia). Biorąc pod uwagę zakres 
wykonywanych prac finansowo-księgowych oraz ponoszoną odpowiedzialność za 
prowadzenie ksiąg rachunkowych Zarząd – w marcu 2010r. – zawarł z Panią Ireną 
Kwiecińską umowę-zlecenie na wykonywanie prac księgowych. 

Od stycznia do połowy marca obsługą biura RUTW, podobnie jak w latach 
poprzednich, zajmowali się społecznie członkowie Zarządu.  
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Ze względu na coraz szerszy zakres prac biurowych , a także konieczność 
większej dostępności biura dla słuchaczy zatrudniono w ciągu 8 miesięcy ubiegłego 
roku stażystów opłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu. Od stycznia 
2011, na mocy uchwały Zarządu, pracami biura RUTW kieruje Pani Mirosława 
Rydzoń,  zatrudniona na podstawie umowy – zlecenie. 

Dla potrzeb biura i lepszej komunikacji ze słuchaczami zakupiono w kwietniu 
telefon komórkowy. 
 
 
3. Działania związane z realizacją celów programowo-statutowych. 
 

Stowarzyszenie RUTW urzeczywistniało cele programowo-statutowe zgodnie 
z zatwierdzonym przez Ogólne Zgromadzenie Członków planem działania. 
Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich były: 

- comiesięczne wykłady plenarne, 
- zajęcia w sekcjach tematycznych i rekreacyjno-ruchowych, 
- spotkaniach w klubach zainteresowań, 
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze, 
- spotkania  integracyjne. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 wykładów plenarnych o 
zróżnicowanej tematyce związanej  m.in. z muzyką, sztuką, politologią, fizyką, 
kosmologią. 

Każdy słuchacz miał zapewniony udział w cotygodniowych zajęciach w 
dwóch wybranych sekcjach. W roku akademickim 2009/2010 powołano 21 grup 
zajęciowych w 9 sekcjach; w bieżącym roku akademickim istnieje 10 sekcji, w 
ramach których utworzono 25 grup zajęciowych, w tym 3 w Oddziale Zamiejscowym 
w Jutrosinie. Zajęcia w sekcjach odbywały się wg tygodniowego rozkładu 
opracowanego i zatwierdzonego przez Zarząd. Wykładowcami sekcji były osoby z 
wyższym wykształceniem; około 20 % zajęć prowadzono na zasadzie wolontariatu 
tzn. bez pobierania wynagrodzenia za pracę. 

Od stycznia do maja 2010r. kontynuowały działalność 4 kluby zainteresowań: 
multimedialny, globtroterów, „sprawne ręce”, języka francuskiego. 
Wraz z początkiem nowego roku akademickiego czyli od października 2010r.działało 
11 klubów, w tym 6 w Jutrosinie. Częstotliwość spotkań klubowych uzgadniali 
członkowie klubów, a osoby kierujące klubami prowadziły zajęcia na zasadzie 
wolontariatu. 

W minionym roku zorganizowano 3 spotkania integracyjno – towarzyskie: 
11 marca  z okazji Dnia Kobiet, 31 maja – na zakończenie roku akademickiego i 23 
września – przed inauguracją kolejnego roku akademickiego. Spotkaniom 
towarzyszyła oprawa muzyczna oraz występy artystyczne. Gościliśmy kabaret 
„Katarzynki” ze Słupi Kapitulnej, kabaret UTW z Leszna, a na spotkaniu  z okazji 
Dnia Kobiet jako modelki prezentujące kreacje i fryzury wystąpiły studentki RUTW. 
 

 
 



 5 

 
Słuchacze uczestniczyli w 5 wycieczkach turystyczno – krajoznawczych:  

w marcu – do Gostynia, w maju – po powiecie rawickim oraz do Sierakowa koło 
Międzychodu na I Wielkopolskie Spotkania Sportowo-Rekreacyjne UTW, a w 
czerwcu oraz październiku – do Wrocławia. 

Kontynuując inicjatywę podjętą w roku 2009 zachęcaliśmy mieszkańców 
Rawicza do uprawiania nordic walking organizując cykliczne marsze z kijkami przy 
udziale instruktorów tej dyscypliny sportowej. Podsumowaniem cyklu marszów był 
zorganizowany w maju na terenie Zielonego Fortu piknik połączony z konkursem 
sprawnościowym. Ze względu na zainteresowanie tą formą ruchu powołano od 
października 2 kluby nordic walking – w Rawiczu i Jutrosinie.  

Klub „Sprawne Ręce” przygotował (w marcu i grudniu) 2 wystawy 
rękodzieła, na których swoje prace zaprezentowali zarówno członkowie klubu jak i 
inni słuchacze; członkowie klubu plastycznego z Jutrosina pokazali swoje prace w 
listopadzie przy okazji Ogólnego Zgromadzenia Członków. 

W ramach propagowania wiedzy prawniczej odbyło się w maju spotkanie  
z prawnikiem na temat prawa spadkowego i warunków zawierania umów. 

Pamiętaliśmy o obchodach świąt narodowych (3 maja i 11 listopada) apelując 
do słuchaczy o godne uczczenie świąt, a delegacja RUTW uczestniczyła w gminnych 
uroczystościach. 

Na początku czerwca członkowie Zarządu spotkali się z wykładowcami sekcji 
i klubów. Podczas spotkania złożono wykładowcom podziękowania za ich 
zaangażowanie w pracę na rzecz Uniwersytetu oraz dyskutowano o sprawach 
organizacyjno – programowych RUTW. 

W lutym wydaliśmy folder reklamowy, a w listopadzie biuletyn RUTW. 
Obydwie publikacje służyły upowszechnieniu wśród seniorów modelu zdrowego  
 i aktywnego stylu życia oraz utwierdzeniu ich w przekonaniu, że aktywność 
społeczna jest istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowie i samopoczucie 
człowieka. 
 
 
4.Współpraca z samorządem lokalnym, szkołami, instytucjami i innymi  
podmiotami. 
 

Działalność RUTW była nadal wspierana przez władze samorządowe Powiatu 
Rawickiego – naszego kluczowego członka wspierającego. Powiat Rawicki wpłacił 
zadeklarowaną składkę członkowską w kwocie 8.000zł i nieodpłatnie użyczał sale 
dydaktyczne i gimnastyczne I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół 
Zawodowych oraz pomieszczenia na biuro RUTW. 

Gmina Rawicz nieodpłatnie użyczała salę kina „Promień„ dla odbywania 
wykładów plenarnych i ogólnych zgromadzeń członków. Ponadto udzieliła wsparcia 
finansowego w kwocie 2.000zł przy wydaniu biuletynu RUTW. 

Gmina Jutrosin nieodpłatnie użyczyła pomieszczenia w podległych szkołach  
i instytucjach.  
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Oprócz wymienionego już Powiatu Rawickiego także inni członkowie 

wspierający świadczyli pomoc na rzecz RUTW. Dwóch członków wspierających –  
Dr nauk medycznych Teresa Fryda - Laboratorium Medyczne oraz Halina Olszewska 
- notariusz – wpłaciło składkę członkowską (odpowiednio 800zł i 600 zł),  Rawicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa użyczyła nieodpłatnie pomieszczenia dla zajęć 
rehabilitacyjnych, Fitness Klub „Maggim„ użyczał za częściową odpłatnością  
pomieszczenia dla zajęć rekreacyjno - ruchowych. Pozostali członkowie wspierający 
nie wpłacili w 2010r. składki członkowskiej. 

Pomoc finansową przy wydaniu folderu oraz biuletynu uzyskaliśmy od 
„Rawagu”, który formalnie nie jest naszym statutowym członkiem wspierającym. 

Wsparcie finansowe w kwocie około 5.600zł uzyskaliśmy od osób, które  
w minionym roku przekazały na rzecz RUTW 1% swojego podatku. Tą drogą 
wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. 

Bardzo dobrze układała się nasza współpraca z dyrektorami szkół i instytucji: 
I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu,  Domu  Kultury w Rawiczu, Medycznego 
Studium Zawodowego w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu, 
Muzeum Ziemi Rawickiej,  Rawickiej Biblioteki Publicznej, Gimnazjum w 
Sierakowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Jutrosinie, Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Kultury w Jutrosinie, Gimnazjum w Jutrosinie, Biblioteki Publicznej w Jutrosinie. 
Dyrektorzy tych placówek okazywali przychylność i zrozumienie potrzeb 
Uniwersytetu spiesząc z pomocą w sprawach lokalowych i programowych. 

Wykładowcy Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu wygłaszali 
cykliczne prelekcje z zakresu profilaktyki ludzi „trzeciego wieku” i zachowań 
prozdrowotnych. 

Współpracowaliśmy ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Rawiczu, 
Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Urzędem Pracy. 

Doceniamy wielkie oddanie sprawom Rawickiego Uniwersytetu prof. dra 
hab. Piotra Nowaka (UAM w Poznaniu) oraz prof.dra hab. inż. Stanisława Legutko 
(Politechnika Poznańska). Obydwaj profesorowie służyli radą w tworzeniu oferty 
programowej, pomagali w nawiązywaniu kontaktów z wykładowcami, wygłaszali 
wykłady plenarne i bardzo często zaszczycali nas swoją obecnością.  

Dla zdobycia i wymiany doświadczeń integrowaliśmy się z innymi 
uniwersytetami trzeciego wieku.Przedstawiciele RUTW brali udział w spotkaniach 
wielkopolskich UTW w Koninie (w lutym) i w Poznaniu (w czerwcu),  
w Międzynarodowej Konferencji UTW w Gdańsku (we wrześniu), w warsztatach 
UTW „Seniorzy w akcji” w Jadwisinie koło Warszawy (w marcu)  
i w  I Wielkopolskich Spotkaniach Sportowo-Rekreacyjnych UTW w Sierakowie 
koło Międzychodu (w maju). Szczególnie bliskie kontakty łączyły nas z UTW w 
Lesznie i Górze – uczestniczyliśmy  wzajemnie w uroczystych inauguracjach roku 
akademickiego. 
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 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 2010 tj: 

- bilans, 
- rachunek wyników, 
- informacja dodatkowa. 

Ponadto zostały sporządzone deklaracje podatkowe: 
- PIT – 4R – złożony w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu w dniu 27.01.2011r., 
- 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                   41.866,54 
      
 1) składki członków zwyczajnych               20.380,00 
 2) wpłaty członków wspierających i darczyńców                        9.400,00 
     ( największa wpłata ze Starostwa Powiatowego 8.000,-) 
 3) wpłaty członków na imprezy okolicznościowe 
     ( zakończenie i rozpoczęcie roku, spotkania integracyjne,        
       wycieczki itp.)                                                                                    6.172,00 
 4) wpłaty osób z tytułu odpisu 1 % podatku dochodowego                    5.649,00 
 5) inne wpłaty ( wpłaty na folder )                             265,54 
 
II. Wydatki                    39.084,36 
 
 1) wynagrodzenia prowadzących zajęcia  w sekcjach(brutto)              14.880,00 
 2) wynagrodzenia wykładowców wykładów plenarnych (brutto)        660,00 
 3) pozostałe wynagrodzenia ( oprawa muzyczna uroczystości,  

    obsługa strony internetowej, prowadzenie księgowości)             4.540,00 
4) składki ZUS                             1.750,94 

 5) zużycie materiałów (materiały biurowe,  
       dyplomy, kartki świąteczne, indeksy, itp. )                                       1.009,52 
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 6) koszty imprez okolicznościowych (zakończenie i rozpoczęcie  
     roku, spotkania integracyjne, okolicznościowe)                                 8.152,48 
 7) koszty wycieczek                                                3.111,50 
 8) podróże służbowe                      860,32 
 9) usługi obce ( ksero, zdjęcia ,wynajem sali, 
     folder, telefon itp. )                       2.645,04 
 10) amortyzacja zakupionego telefonu                                 99,00 
 11) opłaty pocztowe                      118,15
 12)pozostałe koszty (zaproszenia dla gości i koszty  
               drobnego poczęstunku, kwiaty)                  1.062,91 

13) koszty bankowe (opłaty za przelewy)                   194,50 
 

III. Przychody finansowe ( odsetki od lokat)                 1.014,44 
IV. Nadwyżka finansowa działalności statutowej za rok 2010                   3.796,62 
V. Zobowiązania z roku 2009 (zapłacone w 2010 r.)               1.874,62 
VI. Zobowiązania na dzień 31 XII 2010 r.  
       ( ZUS i podatek dochodowy oraz opłata za salę gimnast.)                       1.027,76 
VII. Stan środków pieniężnych  na dzień  1 I 2010 r.             24.807,58 
 VIII.  Stan środków pieniężnych  na dzień  31 XII 2010 r. 
            ( IV-V+VI+VII )                       27.757,34 
 
Bilans. 
 
 W aktywach bilansu występują następujące pozycje: 
  - środki pieniężne w kasie              12,67 
  - środki pieniężne na rachunku bankowym             27.744,67
     ( zgodne z potwierdzeniem salda)     
   
 W pasywach bilansu występują następujące pozycje: 
  -fundusz statutowy       22.932,96 
  - nadwyżka finansowa działalności statutowej za rok 2010   3.796,62
                    -zobowiązania z tytułu składek ZUS         673,96
  
                     - zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń   244,00 

  - zobowiązania wobec dostawców               109,80 
Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy                             27.757,34 
 

Rachunek wyników : 
 

                   - przychody w kwocie                                                    42.880,98 
                   - koszty w kwocie                                                                    39.084,36 
                   - nadwyżka finansowa w kwocie                                               3.796,62 
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Zarząd przedstawia sporządzone sprawozdania finansowe do zatwierdzenia przez 
Ogólne Zgromadzenia Członków RUTW. 
Powstałą nadwyżkę finansową działalności statutowej, Zarząd proponuje 
przeznaczyć na fundusz statutowy Uniwersytetu dla pokrywania kosztów przyszłych 
okresów. 
 
 
6. Zakończenie. 
 

Główne cele programowe i zadania wytyczone w planie  działalności na rok 
2010 zostały zrealizowane . W okresie sprawozdawczym podejmowano także 
działania wykraczające poza przyjęty plan – m.in. wydano biuletyn RUTW, 
zorganizowano  wystawy rękodzieła  słuchaczy, utworzono Oddział Zamiejscowy 
RUTW. 

Kontynuując wypracowane formy działalności należy dokładać  dalszych 
starań, aby poszerzyć ofertę programową Uniwersytetu oraz podejmować  
przedsięwzięcia stwarzające słuchaczom okazję do wykazania się  własna 
aktywnością i zmierzające do zintegrowania społeczności uniwersyteckiej. 


