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/ Informacja /

 07.06.2022 r. w II terminie, o godzinie 13.30, odbyło się Walne Zebranie Członków UTW
w Żorach. Zebraniu przewodniczył Pan Ryszard Wesołowski, a protokołowała Pani Małgorzata 
Niemiec. 
W Walnym Zebraniu wzięło udział 29 słuchaczy UTW oraz zaproszeni goście: Pan Adam 
Grześkiewicz – Dyrektor ŻCOP w Żorach, Pani Justyna Buchalik – Kierownik Referatu Ekonomii 
Społecznej ŻCOP w Żorach oraz Pan Stanisław Sobiecki – Prowadzący Klub „Globtrotera” - 
członkowie wspierający.
Mimo niskiego udziału słuchaczy w zebraniu / w zaokrągleniu 16,4 % stanu członków UTW
z opłaconymi składkami za 2021 r./, Zebranie mogło podejmować uchwały – zgodnie z treścią § 22 
pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach.
Przy przedstawianiu sprawozdania finansowego, prezes podkreśliła, że w związku z podpisanym 
25.02.2021 r. porozumieniem o współpracy Stowarzyszenia UTW w Żorach z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Żorach, w myśl którego obsługę administracyjno – księgową wraz z pozyskaniem dotacji
z Gminy Miejskiej Żory dla Stowarzyszenia, przejął MOK w Żorach, nasze finanse są bardzo 
ograniczone, właściwie do zakupów kartek, tuszu i papieru do drukarki, a po stronie dochodów do 
zaległych składek członkowskich za 2020 rok. Zamknęło to rok 2021 stratą w wysokości 975 zł w 
zaokrągleniu, pokrytą z zysku lat poprzednich, a 500 zł w tej kwocie stanowiła zwrócona nagroda 
Zespołowi „Butterfly”, otrzymana w 2019 roku na VI OSAS w Oświęcimiu i zdeponowana na r-ku 
bankowym SUTW. W bieżącym roku będzie jeszcze mniej ruchów. 
Prezes podziękowała kierownikowi i pracownikom Klubu „Wisus” oraz zarządowi za współpracę,
komisji rewizyjnej za uwagi i wszystkim najbardziej zaangażowanym słuchaczom  w działalności UTW.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym z działalności UTW za 2021 rok 
oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 2.06.2022 r., Walne 
Zebranie Członków podjęło następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1/2022; 2/2022; 3/2022 - dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności 
    UTW za 2021 rok.
2. Uchwała nr 4/2022 – o udzieleniu absolutorium dla członków Zarządu UTW za 2021 rok.
3. Uchwała nr 5/2022 -  o powołaniu na kolejną kadencję 2022 – 2026 Zarządu Stowarzyszenia UTW
w Żorach w obecnym składzie: -  Prezes - Helena  Karwot

    -  Skarbnik - Ewa  Tetla
    -  Sekretarz - Janina  Bochanysz

      -  Członek Zarządu-  Grażyna  Zawierucha
Od  powstania UTW, a właściwie o dużym zaangażowaniu w jego powstanie, korzystaliśmy z pomocy 
ŻCOP. Zawsze też otrzymywaliśmy pomoc przy różnych pracach zarządu UTW i już dawno 
powinniśmy byli wystąpić o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Żorach Dyrektorowi ŻCOP. No, ale lepiej późno niż wcale. 
W związku z tym Zarząd UTW w Żorach zawnioskował uchwałą 6 / 2022 do WZS-WC UTW 
w dniu 07.06.2022 r. o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Uniwersytet 
Trzeciego Wieku  w Żorach – Panu Adamowi Grześkiewiczowi – Dyrektorowi ŻCOP w Żorach, 
zgodnie  z § 27 ust. 1 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia UTW w Żorach. 
Zebrani jednogłośnie przez aklamację poparli wniosek zarządu SUTW. 
Zebrani zaakceptowali też jednomyślnie uchwały Zarządu:
- 7 / 2022  o przyjęciu do Stowarzyszenia UTW w Żorach, na członka wspierającego  Pani Justyny
 Buchalik – Kierownika Referatu Ekonomii Społecznej w ŻCOP, zgodnie ze złożoną  deklaracją 
członkowską ( § 14 ust. 4 Statutu... )
-  12 / 2021  o przyjęciu do Stowarzyszenia UTW w Żorach, na członka wspierającego Pana 
Stanisława Sobieckiego – Prowadzącego Klub „Globtrotera”, zgodnie ze złożoną deklaracją 
członkowską ( § 14 ust. 4 Statutu... )
Nominowani członkowie UTW podkreślili, że czują się zaszczyceni i podziękowali za przyjęcie Ich do 
naszego stowarzyszenia.

W dyskusji skupiono się nad dokonaniem zmian w Statucie w związku ze zmianami 
organizacyjnymi wynikającymi z zawartego porozumienia z MOK. 
Dyskutowano również jak zwiększyć zainteresowanie seniorów ofertą UTW, biorąc pod uwagę to, że 
dzięki dotacji z Gminy Miasta Żory odpłatność za ofertę programową UTW, jest bardzo korzystna 
w porównaniu z okolicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

Zarząd UTW w Żorach
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