Spraw. meryt. Stow. Mieszk. „Żaczka” za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”
za okres 1.01.2018 -31.12.2018
Stowarzyszenie Mieszkańców „Żaczka” z siedzibą w Krakowie przy al. 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 2018 roku władze Stowarzyszenia działały w składzie:
Jan Maurer - Prezes Zarządu
Stanisław Ciągło - Wiceprezes Zarządu
Stanisław Dziedzic – 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
Adam Spyra – Sekretarz Sądu Koleżeńskiego
Piotr Wasilewski - Członek Sądu Koleżeńskiego
Andrzej Wojtas - Członek Sądu Koleżeńskiego
Wojciech Szuster - Członek Sądu Koleżeńskiego
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.
Stowarzyszenie współpracuje z Komitetem ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ.
W dniu 31.12.2018 Stowarzyszenie zrzeszało 317 członków. W trakcie roku do
Stowarzyszenia przystąpiło 3 nowych członków, czterech członków zmarło.
Największą imprezą zorganizowaną przez Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Studentów i
Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego było doroczne spotkanie byłych mieszkańców, które
odbyło się w dniu 21 - 22 września. Uczestniczyło w nim ok. 110 osób. Koszty spotkania pokryli
uczestnicy. Jako pamiątkę spotkania wydano kalendarz na rok 2019, ozdobiony zdjęciami
juwenaliowymi byłych mieszkańców z okresu ich zamieszkania w DS „Żaczek”. W kalendarzu
zaznaczono planowane na rok 2019 spotkania a także ważne daty dla Uniwersytetu oraz Fundacji
Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK.
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W dniach 31.05 – 3.06.2018 zorganizowano wycieczkę pod nazwą „Atrakcje turystyczne
województwa zachodniopomorskiego”, w której uczestniczyło 40 osób.
W dniach 9 - 11.11.2018 odbyło się spotkanie w Hotelu „Jan” w Szczawnicy, w którym
uczestniczyło ok. 60 osób.
Koszty powyższych imprez pokrywali uczestnicy.
Spotkanie Wielkanocne 24.03.2018 zgromadziło ponad 60 osób. W spotkaniu opłatkowym
15.12.2018 uczestniczyło ok. 50 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.
Wpływy na konto Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym przedstawiały się następująco:
łączna kwota wpłat to 57 075,50 zł z czego – 80 zł wpisowe; 3160 składki członkowskie; 4831,20
1% odpis podatku dochodowego z przeznaczeniem na stypendia mieszkaniowe oraz 449,30 zł na
groby profesorskie; 2020 zł wpłaty na fundusz stypendialny; 9870zł wpłaty na zjazd koleżeński;
1505 zł inne kwoty na fundusz statutowy; 35160zł darowizny na odnowienie grobów profesorów.
Wydatki w łącznej kwocie 45918 zł przeznaczono na: 21576 zł na odnowienie i przedłużenie
używalności grobów profesorów; 7450,60 catering i upominki zjazdu koleżeńskiego; 6191,40 jako
koszty administracyjne (wydanie kalendarzy, identyfikatory, materiały biurowe, opłaty pocztowe i
bankowe).
W bieżącym roku akademickim ufundowaliśmy 5 stypendiów mieszkaniowych na łączną
kwotę 10800 zł. Na wniosek Rady Mieszkańców Domu Studenckiego „Żaczek” otrzymują je
następujący studenci:
1. Anna Olszak, kierunek animacja społeczno-kulturowa, wiedza o teatrze, Wydział Filozoficzny,
Wydział Polonistyczny. za trudną sytuację materialną oraz za szczególne osiągnięcia naukowe. 9
miesięcy x 400 zł od października 2018 do czerwca 2019
2. Aleksandra Plebańska, kierunek kulturoznawstwo teksty kultury, Wydział Polonistki. za znaczny
stopień niepełnosprawności. 4,5 miesiąca x 400 zł od listopada 2018 do 15.03.2019.
3. Marta Gryzło, kierunek zarządzanie zasobami przyrody, Wydział Biologii. za znaczny stopień
niepełnosprawności. 4,5 miesiąca x 400 zł od listopada 2018 do 15.03.2019.
4. Mateusz Pędradzki, kierunek biotechnologia molekularna, Wydział Biochemii, Biofizyki i
Biotechnologii. za trudną sytuację materialną. 4,5 miesiąca x 400 zł od listopada 2018 do
15.03.2019.
5. Daniel Kwiatkowski, kierunek Administracja, Wydział Prawa i Administracji. za szczególne
osiągnięcia naukowe oraz trudną sytuację materialną oraz szczególne osiągnięcia naukowe i
sportowe. 4,5 miesiąca x 400 zł od listopada 2018 do 15.03.2019.
Podstawa: Regulamin Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Mieszkańców Żaczka.
Pieniądze przelano na konto Fundacji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
BRATNIAK administrującego DS „Żaczek”.
W związku z podjętą współpracą z Komitetem ds Opieki nad Grobami Profesorów UJ
Stowarzyszenie udzieliło swojego konta bankowego Komitetowi, przyjmowało wpłaty i regulowało
przedstawione faktury.
Zarząd Stowarzyszenia odbył 8 posiedzeń protokołowanych, na których planowano i
oceniano przebieg całorocznej pracy oraz przyjmowano nowych członków.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników, ani nie wypłacało żadnych kwot na
wynagrodzenia, nagrody, premie itp. Wszelkie prace na rzecz Stowarzyszenia wykonywane są
społecznie.
Stowarzyszenie nie udzielało żadnych pożyczek, nie nabywało obligacji i nie lokowało
żadnych kwot na rachunkach bankowych, nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego. Nie posiadamy żadnych nieruchomości ani żadnych środków trwałych.
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, 2019-01-20

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”
Jan Maurer
…………………….
Stanisław Ciągło
……………………..
Stanisław Dziedzic ……………………..
Grażyna Potoczek
…………………….
Józef Samek
…………………….
Grażyna Pietroń
…………………….
Józef Piekarczyk
…………………….
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