
Nazwa stowarzyszenia Koło Kobiet Kreatywnych w Trześni  

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  

kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat 

KOLBUSZOWSKI, gmina Niwiska, Trześń 34, 36-147 

Niwiska  

Teren działalności  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności obszar gminy 

Niwiska.   

Data wydania 

postanowienia sądu oraz 

wpis do rejestru  

15.05.2015 r. 

Cele Stowarzyszenia  Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz kobiet i 

rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim: 

1. Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu 

społecznym, gospodarczym i kulturalnym 

2. Aktywizacja ludności wiejskiej do udziału w 

procesie odnowy i rozwoju gminy Niwiska 

3. Podejmowanie działań na rzecz integracji 

społecznej 

4. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz 

poprawy warunków życia lokalnej społeczności, w 

tym upowszechniania postępu w gospodarstwach 

domowych i w rolnictwie  

5. Wspieranie dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych 

oraz grup wykluczonych społecznie 

6. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych 

7. Podejmowanie działań promujących profilaktykę 

zdrowotną  

8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki, 

agroturystyki, ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju 

9. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu 

tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych 

wartości.  

Sposoby realizacji celów  Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez: 

1. Aktywizację i promowanie kobiet w życiu 

społecznym, gospodarczym i kulturalnym. 

2. Aktywizację ludności wiejskiej do udziału w 

procesie rozwoju obszarów wiejskich.  

3. Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet 

w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu.  

4. Podejmowanie działań integracyjnych kobiet z 

różnych środowisk. 

5. Wspieranie dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych 

oraz grup wykluczonych społecznie. 

6. Pracę na rzecz integracji pokoleń.  

7. Reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, 

podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji 

społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z 

różnych środowisk i ich rodzin. 



8. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych. 

9. Podejmowanie i wspieranie działań promujących 

profilaktykę zdrowotną, programy zdrowotne, 

programy profilaktyczne. 

10. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie 

zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii i 

przemocy w rodzinie). 

11. Podejmowanie i wspieranie działań promujących 

rozwój turystyki i agroturystyki. 

12. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz 

społeczeństwa.  

13. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji 

gospodarczej kobiet, tworzenie miejsc pracy i 

przeciwdziałaniu bezrobociu.  

14. Organizowanie różnych form działalności 

edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, 

warsztatowej i seminaryjnej.  

Imiona i nazwiska osób 

Komitetu 

Założycielskiego 

Żądło Bożena  

Ofiara Paulina  

Mycek Ewa  

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym: prezesa, 

wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, członków.  

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Zarząd powołany jest do kierowania działalnością 

Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Wlanego Zebrania 

Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania 

majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.  

Do zawierania umów, udzielania i składania 

pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są 

podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w 

tym Prezesa lub Wiceprezesa.  

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Wlane 

Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 

(2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania.  

Uwagi   

 

 


