Biblioteka Kultury w Iłowej
REGULAMIN UNIWERSYTETU III WIEKU
I.
Postanowienia ogólne
§1
Uniwersytet III Wieku w Iłowej zwany dalej UTW jest jedną z sekcji Biblioteki Kultury
w Iłowej.
§2
Terenem działalności UTW jest obszar gminy Iłowa i województwa lubuskiego.
II.
Cele, formi i środki działania
§3
Celem UTW jest:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i
krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych;
2) włączanie słuchaczy do systemu ustawicznego kształcenia poprzez stymulowanie
rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej;
3) aktywizacja psychofizyczna słuchaczy, tj. eemerytów i rencistów, a co za tym idzie
ogólne poprawienie jakości życia tych osób poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć
edukacyjnych i poznawczych w różnych formach;
4) uczynienie słuchaczy aktywnymi członkami społeczeństwa działającymi na niwie
kultury i edukacji;
5) ułatwienie osobom starszym, często zagubionym we współczesnym świecie,
odnalezienia się w nim, lepszego zrozumienia zasad jego funkcjonowania w aspekcie
gospodarczym, społecznym i politycznym.
§4
Cele określone w § 3 UTW realizuje poprzez:
1) wykłady, seminaria, dyskusje prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin
nauki;

2) spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w iłowskim i
lubuskim środowisku;
3) działalność w zespołach, sekcjach, klubach zainteresowań prowadzonych przez
specjalistów i słuchaczy zgodnie z potrzebami;
4) aktywną działalność turystyczno – krajoznawczą;
5) działalność osobistą samych słuchaczy dysponujących wiedzą i posiadających
odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie do przekazywania informacji innym
słuchaczom w formie wybranej przez samych zainteresowanych, np. wykłady
monograficzne, prezentacja własnej działalności, wystawy prac itp.
III
Słuchacze, ich prawa i obowiązki
§5
1. Słuchaczem UTW może zostać:
- każda osoba będąca na emeryturze, rencie lub zasiłku przedemerytalnym, zamieszkała
na terenie działania UTW, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w
urzeczywistnienie celów UTW oraz będzie opłacała składki członkowskie;
- osoba, która osiągnęła wiek 55 lat.
2. Przyjęcie do grona słuchaczy UTW może nastąpić w każdym czasie, po spełnieniu
warunków, o których mowa w pkt. 1 .
3. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić w wyniku braku płatności obowiązujących
składek oraz działania na szkodę UTW.
§6
Słuchacze UTW mają prawo:
1) czynnego wyboru Zarządu UTW;
2) zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności UTW;
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności UTW;
4) organizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo –
turystycznej zgodnie z celami UTW i potrzebami słuchaczy.
§7
Słuchacze UTW są zobowiązani:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW;
2) przestrzegać postanowień regulaminów i uchwał władz UTW;
3) regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań;
4) opłacać składkę w każdym miesiącu danego roku od października do czerwca;

5) z opłacania składki członkowskiej zwolnieni są słuchacze, którzy prowadzą
nieodpłatnie zajęcia w ramach UTW oraz podejmują działania na rzecz rozwoju
działalności UTW.
§8
Członkostwo słuchacza wygasa przez:
1) dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone pisemnie lub ustnie;
2) skreślenie z listy członków z powodu nieuiszczenia składek członkowskich przez 3
miesiące lub długiej jego absencji w działalności UTW;
3) wskutek śmierci słuchacza.
IV
Władze UTW
§9
Władzami UTW są:
1) Dyrektor Biblioteki Kultury w Iłowej
2) koordynator UTW
3) Zarząd UTW.
§ 10
1. Zarząd UTW może być wybrany przez Dyrektora Biblioteki Kultury w Iłowej lub na
jego wniosek przez wszystkich słuchaczy UTW na podstawie głosowania.
2. Zarząd składa się maksymalnie z 7 osób, w tym dwóch powołanych z Rady Seniorów.
3. Ze składu Zarządu zostaje wyłoniony przewodniczący i maksymalnie dwóch
wiceprzewodniczących.
4. Zarząd może włączyć do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących
w liczbie nieprzekraczalnej 1/3 ustalonego składu.
§ 11
Do kompetencji Zarządu UTW należy:
1) proponowanie i uchwalanie kierunków działalności UTW;
2) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących działalności UTW;
3) uchwalanie zmian w regulaminie.

§ 12
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie UTW na zewnątrz;
2) ustalanie planów działalności oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
3) współdecydowanie o budżecie przeznaczonym przez Bibliotekę Kultury w Iłowej na
działalność UTW;
4) zwoływanie zebrań słuchaczy UTW;
5) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania
Regulaminu oraz sporów powstałych na tle działalności UTW;
6) decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji
zainteresowań, klubów oraz nadzorowania ich działalności;
7) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy słuchaczy;
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
9) opiniowanie pracy koordynatora UTW.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez koordynatora lub członka Zarządu UTW w
miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu i decyzje programowe zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 3 członków Zarządu i koordynatora.
§ 14
1. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin.
2. Za sprawy finansowe UTW odpowiada koordynator.
§ 15
Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2020r. do odwołania.

