Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku
za 2016 r.
I. Dane organizacji:
Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im Jana Grodka, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21,
KRS 0000283828 od dnia 2007-06-29, OPP od dnia 2008-11-26.
Członkowie Zarządu; Prezes - Andrzej Pańko, Wiceprezes - Czesława Kurasz, Sekretarz - Ewa
Rogacz, Skarbnik - Krystyna Pawlak, Członkowie zarządu - Hnat Maria, Rudy Joanna,
Zbigniew Sabat, Genowefa Zahaczewska.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Lidia Garko, Wiceprzewodniczący - Zofia Chybiło,
Sekretarz - Wilhelmina Kuczma, Członek komisji - Ciepły.
Celami Stowarzyszenia są:














upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych wśród osób starszych,
aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych,
poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów,
ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, ośrodki
rehabilitacyjne, organy administracji państwowej i samorządowej, itp.
angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska,
podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.
dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi w wieku
starszym,
dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości,
propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia się
przez całe życie,
umożliwienie i ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki
i techniki,
promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym
i politycznym regionu i kraju,
angażowanie osób starszych do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej,
odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej,
 organizowanie wykładów otwartych dla jego członków i osób zainteresowanych,
seminariów, lektoratów, dyskusji, warsztatów, itp.,
 promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów,
 prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych,
 organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych,
 działalność klubu seniora,
 działalność wydawniczą,
 pomoc koleżeńską w załatwianiu życiowych spraw członków,
 współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu
oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych,
 inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Stowarzyszenia.
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II. Charakterystyka działalności OPP w okresie sprawozdawczym
Wszystkie działania przeprowadzone w okresie sprawozdawczym ukierunkowane były na
rzecz osób w wieku emerytalnym;
zakresie:
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
a) przeprowadzono naukę języków obcych dla grupy …. słuchaczy
w tym;
 języka angielskiego
- 70/63/.. (B) 15/28 osób, („B” Brzozów)
 języka niemieckiego
- 15/12 osób,
 języka francuskiego
- 10/7 osób.
b) przeprowadzono wykłady z historii sztuki dla grupy 15/12/.. (B) 11 osób,
c) przeprowadzono wykłady z przyrody dla grupy 8 słuchaczy,
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
a) przeprowadzono zajęcia w sali gimnastycznej dla grupy 16/11/.. (B) 13/19 osób,
b) przeprowadzono zajęcia na basenie MOSiR dla grupy 30/34/ ..(B) 13/20 osób,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
a) przeprowadzono zajęcia malarskie dla grupy 10/16 słuchaczy,
b) przeprowadzono 3 plenery malarskie oraz wernisaże poplenerowe,
 ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki,
a) przeprowadzono kursy podstaw obsługi komputera dla grupy 22/22/..(B) 16/0 osób
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
a) przeprowadzono 10 wykłady otwarte dla grupy 270 słuchaczy;
 historia „Sokoła”,
 żołnierze wyklęci,
 żołnierze ZWZ AK,
 ochrony i promocji zdrowia;
a) przeprowadzono 8 wykładów otwartych dla grupy 215 słuchaczy;
 co to jest podologia,
 funkcjonowanie mózgu,
 dolegliwości neurologiczne,
 nietrzymanie moczu,
 zdrowe odżywianie,
 walka z rakiem,
 warsztaty kulinarne zdrowego żywienia,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
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a) przeprowadzono 5 wykładów otwartych dla grupy 177 osób.
 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
a) zorganizowano wyjazd studyjny dla grupy 50 osób (studenci UTW oraz
uczniowie Gim. Nr 4 w Sanoku),
 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
a) zorganizowano 9 wykładów otwartych dla grupy 231 słuchaczy;
 makrofotografia w przyrodzie,
 piękno porostów,
 żubry i drapieżniki,
 Bieszczadzki Park Narodowy,
 Warsztaty entomologiczne w Myczkowcach,
 Jak widzimy Polskie Lasy, leśnictwo i łowiectwo?
 turystyki i krajoznawstwa;
a) Zorganizowano 2 wykłady otwarte dla grupy 58 słuchaczy,
 Osobliwości turystyczne Bieszczadów,
 Gospodarstwo agroturystyczne Łodyna
b) Zorganizowano 6 jednodniowe wyjazdy turystyczne;
 Piknik sportowo-rekreacyjny w Tarnobrzegu,
 Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych,
 Miniatury budownictwa sakralnego pogranicza w Myczkowcach,
 Agroturystyka w Bieszczadach – Łodyna,
 Przemyśl,
 Skansen Sanok.
 porządku i bezpieczeństwa publicznego;
a) Zorganizowano 5 wykładów otwartych dla grupy 101 osób,
 promocji i organizacji wolontariatu;
a) obsługa administracyjna spotkań w Caritas Zboiska
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
a) zorganizowano wykład otwarty dla grupy 12 osobowej.
Działania przeprowadzone na rzecz osób w wieku emerytalnym zakresie:
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
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 ułatwianie ludziom starszym dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki,
przeprowadzone zostały częściowo nieodpłatnie, ponieważ koszty ich przeprowadzenie pokryte
zostały ze środków przekazanych Sanockiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku przez
Burmistrza Miasta Sanoka w ramach zadań zleconych a w szczególności;
 Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjno-kulturalnych – 1.000,00 zł,
 Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym – 3.000,00 zł.
Ponadto;
 Kwota w wysokości; 1.002,20 zł pochodziła z odpisów 1% podatku za rok 2015 od osób
fizycznych przekazanych od naszych członków i sympatyków na rzecz SUTW.
Pozostałe koszty związane z tą działalnością stanowiły działalność odpłatną naszego
Stowarzyszenia- tzn. pochodziły z opłat wnoszonych przez uczestników poszczególnych zajęć.
III – przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
(informacje o przychodach organizacji z podziałem na rodzaje, sposobie wydawania
środków z 1%, kosztach działania organizacji również z podziałem na rodzaje),
W zakresie ewidencji i sprawozdawczości finansowej Komisja Rewizyjna na podstawie
zbadanego sprawozdania finansowego za rok 2016 stwierdziła, że:
środki pieniężne w roku 2016 kształtowały się następująco:
stan środków pieniężnych na początek roku wynosił
zwiększenie o dodatni wynik roku bieżącego
zmniejszenie o należne zobowiązania
stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi
Środki pieniężne.
W kasie spisano na dzień 31.12.2016 r. i wynoszą
Na rachunku środków obrotowych występuje kwota
Na rachunku lokaty terminowej
Ogółem stan środków wynosi;

49.594,15 zł
- 7.158,07 zł
1558,00 zł
43.994,08 zł

650,11 zł
36.968,48 zł
6.375,49 zł.
43.994,08 zł.

Rachunek wyników za 2016 r. przedstawia się następująco:
1. Przychody ogółem wyniosły
51.615,13 zł
Na co złożyły się:
1.1 Przychody z działalności statutowej
43.600,50 zł
1.2 Pozostałe przychody
7.932,20 zł
W tym:
Dotacja
4.000,00 zł
Odpłatność za warsztaty kulinarne + wycieczka
2.930,00 zł
1% podatku dla organizacji
pożytku publicznego
1.002,20 zł
1.3. Przychody finansowe- odsetki od lokaty
82,43 zł
2. Koszty działalności ogółem wyniosły

58.773,20 zł
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W tym:
2.1 Koszty zadań statutowych
2.2 Koszty administracyjne

47.930,00 zł
10.843,20 zł

3. Wynik roczny wynosi:

- 7.158,07 zł

IV – korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są
takie przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat
sądowych, ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na
szczególnych zasadach nieruchomości Skarbu Państwa),
Nie korzystano.
V – personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje
o pracownikach, członkach i wolontariuszach),
W okresie sprawozdawczym spisano porozumienia wolontariacie z dwoma wolontariuszami
podczas realizacji zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Sanoka.
VI – wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem
na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego
wynagrodzenia wypłacona pracownikom, członkom zarządów, członkom organu
nadzoru),
W okresie sprawozdawczym nie zatrudniano żadnego w w/wym. członków organów.
VII – informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym,
Nie udzielono pożyczek.
VIII – informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez
administrację publiczną w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy zadań i kwoty
dotacji udzielonych przez samorząd oraz administrację rządową),



2016 r. projekt – Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnokulturalnych – dofinansowany z Urzędu Miasta Sanoka na kwotę; 1000,00 zł.
2015 r. projekt – Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym –
dofinansowany z Urzędu Miasta Sanoka na kwotę; 3000,00 zł.

IX – informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego
zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy kwoty zamówień),
Nie dotyczy.
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X – informacje uzupełniające (m.in. informacje o kontrolach prowadzonych w okresie
sprawozdawczym).
Na podstawie uchwały nr 1/2016 Zarządu z dnia 15.02.2016 r. powołano na terenie
miasta Brzozowa jednostkę terenową Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Jana Grodka w Sanoku. Jednostka Terenowa otrzymała nazwę „Sanocki Uniwersytet
Trzeciego Wieku im. Jana Grodka Filia w Brzozowie”. Filia nie posiada odrębnej osobowości
prawnej i działalność swą opiera, jako terenowa jednostka organizacyjna na zapisach statutu
Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku. Od dnia
15.02.2016 r. w ewidencji księgowej Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jana
Grodka w Sanoku ujmowane są przychody i koszty działalności jednostki terenowej – Filia
w Brzozowie,
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