Sprawozd. z działaln. Stow. Mieszk. „Żaczka” za okr. kad. 2014- 2018

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”
za okres kadencji 2014 - 2018
Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” z siedzibą w Krakowie przy ul. 3 Maja 5
zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 7 lipca 2006r pod nr 0000260174
NIP 677-227-49-47 REGON 120297524. Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie
uzyskało w dniu 14 marca 2008r.
W dniu 14.04.2014 władze Stowarzyszenia zostały wybrane w następującym składzie:
Zarząd:
Jan Maurer - Prezes Zarządu
Stanisław Ciągło - Wiceprezes Zarządu
Antoni Potoczek - Wiceprezes Zarządu
Grażyna Potoczek - Sekretarz
Józef Samek - Skarbnik
Grażyna Pietroń - Członek Zarządu
Józef Piekarczyk - Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
Mieczysław Fajger – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zuzanna Pięta – Członek Komisji Rewizyjnej
Kazimierz Mruk - Członek Komisji Rewizyjnej
Sąd Koleżeński:
Stanisław Urban – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Marek Hebda – Z-ca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
Adam Spyra – Sekretarz Sądu Koleżeńskiego
Piotr Wasilewski - Członek Sądu Koleżeńskiego
Andrzej Wojtas - Członek Sądu Koleżeńskiego
Wojciech Szuster - Członek Sądu Koleżeńskiego
W trakcie kadencji z pracy Zarządzie w dniu 27.02.2016 zrezygnował Kol. Stanisław Ciągło Wiceprezes Zarządu. Na jego miejsce powołano Kol. Stanisława Dziedzica.
W dniu 29.08.2016 zmarł św. p. Kol. Antoni Potoczek - Wiceprezes Zarządu. Jego miejsce
nie zostało obsadzone.

Stowarzyszenie prowadzi działalność wśród byłych mieszkańców II Domu Studenckiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego „Żaczek” w celu podtrzymania więzi koleżeńskich; organizowanie
corocznych spotkań integracyjnych byłych mieszkańców II Domu Studenckiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego „Żaczek”; popieranie i upowszechnianie samorządności mieszkańców domów
studenckich, działanie na rzecz polepszenia warunków życia obecnych mieszkańców Domu
Studenckiego „Żaczek” oraz przekazywanie im tradycji samorządności mieszkańców.
Stowarzyszenie gromadzi środki pieniężne i udziela pomocy materialnej studentom- mieszkańcom
Domu Studenckiego „Żaczek” znajdującym się w trudnych warunkach materialnych.
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Od 2017 roku Stowarzyszenie współpracuje z Komitetem ds. Opieki nad Grobami
Profesorów UJ.
W dniu 24.02.2018 Stowarzyszenie zrzesza 320 członków. W okresie kadencji stan członków
Stowarzyszenia wzrósł o 21 osób. W tym czasie przyjęto 29 nowych członków, 8 osób zmarło.
Funkcjonowanie Stowarzyszenia opiera się na spotkaniach członków Stowarzyszenia oraz
byłych mieszkańców oraz sympatyków DS. „Żaczek”. Ukształtowały się następujące spotkania:
1. Zjazd byłych mieszkańców – odbywający się raz na 5 lat.
2. Doroczne spotkanie byłych mieszkańców odbywające się ok. trzeciej soboty września.
3. Wycieczki w okresie wiosennym.
4. Wyjazdowe jesienne spotkania.
5. Opłatek
6. Jajeczko
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbywające się w trzecią sobotę lutego.
Najważniejszą imprezą minionej kadencji był Zjazd zorganizowany w 90 rocznicę
rozpoczęcia budowy DS „Żaczek”. Zorganizowano go we wrześniu 2016 roku. Z okazji 90-lecia
zostały wydane wspomnienia byłych mieszkańców Żaczka w formie książki „Żaczek – nasz dom” I
tak jak w przypadku wystawy fotograficznej, należy tu podkreślić zaangażowanie i wytrwałość
Kol. Stanisława Szlezyngiera – głównego pomysłodawcy i realizatora wydawnictwa. W Zjeździe
uczestniczyło ponad 250 osób. Koszty programu artystycznego Zjazdu pokryła dotacja Urzędu
Miasta Krakowa zaś koszty wydawnictwa Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”,
Firma „Soft-Net”, Kol. Henryk Kuśnierz oraz częściowo uczestnicy Zjazdu.
Ok. trzeciej soboty września organizowane są doroczne spotkania byłych mieszkańców
„Żaczka”. Uczestniczyło w nich od 80 do 120 uczestników.
Pozostałe koszty Zjazdu i dorocznych spotkań pokryli uczestnicy oraz Fundacja Studentów
i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”.
Pod koniec 2017 roku wydaliśmy własny kalendarz na rok 2018 ze zdjęciami mieszkańców z
okresu ich zamieszkiwania w Żaczku oraz w czasie działalności Stowarzyszenia z podkreśleniem
ważnych dat dla członków.
Corocznie na wiosnę organizowane są przez Kol. Marka Durbasa wycieczki, w których
uczestniczy ok. 35 - 40 osób. W 2014 rok była to wycieczka w Bieszczady, w 2015 - do Trójmiasta,
2016 – Polesie Lubelskie, 2017 – Ziemię Lubuską.
Do tradycji weszły też wyjazdowe spotkania jesienne rozpoczęte jeszcze w 2005 roku w
prowadzonym przez „Żaczkowiczów” - Barbarę i Jana Giemzów Hotelu „Jan” w Szczawnicy. Od
2015 roku spotkania te mają pełne obłożenia tj 60 osób.
Koszty powyższych imprez pokrywali uczestnicy.
W spotkaniach Wielkanocnych uczestniczyło 60 do 80 osób. W spotkaniach opłatkowych
uczestniczyło od 60 do 100 osób. Spotkania te odbyły się w Klubie Studenckim „Żaczek”. Koszty
tych imprez pokryła Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”,
której serdecznie dziękujemy za pomoc i szczególną życzliwość.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia zgodnie ze statutem, odbywały się regularnie w trzecie
soboty lutego. Poświęcone były one zatwierdzaniem wymaganych rocznych sprawozdań
merytorycznych i finansowych oraz udzielaniem skwitowań Zarządowi.
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W okresie kadencji 2014 - 2018 ufundowaliśmy rocznie po 6 połówkowych
stypendiów mieszkaniowych dla obecnie mieszkających mieszkańców „Żaczka” –
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego o łącznej wartości 40477,50 zł. Od 2007 roku
stypendia przyznawała na wniosek Rady Mieszkańców Senacka Komisja Stypendialna dla
studentów i doktorantów UJ, na podstawie Uchwały nr 59/X/2007 Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego z dnia 31.10.2007. Skutkiem zmian w ustawie o finansowaniu szkolnictwa
wyższego, od 2016 roku stypendia przyznawane są bezpośrednio przez Stowarzyszenie na
wniosek Rady Mieszkańców. Pieniądze na ten cel pochodzą z 1% odpisu podatkowego,
dobrowolnych datków zbieranych w czasie spotkań oraz funduszu statutowego
Stowarzyszenia. W czasie kadencji kwoty te przedstawiały się odpowiednio: 22882,61zł,
15148zł, 2446,89zł
Z tytułu składek członkowskich w ciągu kadencji wpłynęła kwota 14590 zł i stanowi
ona ok. 50% tzw. opłacalności składek.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań wobec innych podmiotów prawnych ani
zobowiązań podatkowych.
W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie było kontrolowane przez podmioty
zewnętrzne.
Komisja Rewizyjna na bieżąco kontrolowała prace Zarządu włączając się w organizację prac
związanych ze spotkaniami.
Do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęły żadne sprawy.
Kraków, 2018-01-31

Za Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”
Jan Maurer

……………………..

Grażyna Potoczek ……………………..
Za Komisję Rewizyjną
Mieczysław Fajger …………………….
Za Sąd Koleżeński
Stanisław Urban
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