
Nazwa Stowarzyszenia Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Klatkach „NASZA SZKOŁA” 

Siedziba i adres stowarzyszenia  

 

Kraj: Polska, woj. podkarpackie, powiat 

kolbuszowski, gmina Majdan Królewski, miejsc. 

Krzątka-Klatki, Krzątka 202, 36-110 poczta 

Majdan Królewski  

Teren działalności  Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Klatkach na terenie gminy Majdan Królewski i 

województwa podkarpackiego.  

Data wydania postanowienia z sądu oraz wpis do 

rejestru 

27.05.2015 r.  

Cele stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia: 

1) Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych 

instytucji na terenie gminy Majdan 

Królewski oraz instytucji społeczno-

pedagogicznych wspierających 

wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży 

2) Działalność na rzecz upowszechniania 

turystyki, sportu, rekreacji oraz 

aktywnego wypoczynku poprzez 

prowadzenie kursów edukacyjnych, 

zajęć, szkoleń, imprez 

3) Prowadzenie działalności szkoleniowej, 

edukacyjnej i doradczej 

4) Organizowanie wypoczynku i aktywnych 

form spędzania wolnego czasu 

5) Organizowanie wsparcia dla rodzin w 

trudnej sytuacji 

6) Tworzenie lokalnych systemów 

stypendialnych 

7) Wspieranie działań społecznych i 

zawodowych kobiet wiejskich 

8) Tworzenie nowych miejsc pracy 

9) Podejmowanie wszelkich przedsięwzięć 

związanych z rozwojem naszej wsi 

10) Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia  

11) Szeroko rozumianą działalność 

kulturalną, w tym działania na rzecz 

zachowania i rozwoju lokalnej 

tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr 

kultury 



12) Budowanie partnerstwa z podmiotami 

sektora publicznego, społecznego i 

gospodarczego 

13) Wspieranie rozwoju demokracji 

obywatelskiej, patriotyzmu, inicjatyw 

lokalnych i aktywności społecznej 

mieszkańców   

14) Wspieranie rozwoju demokracji 

obywatelskiej, patriotyzmu, inicjatyw 

lokalnych i aktywności społecznej 

mieszkańców  

15) Szerzenie tematyki europejskiej i 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na terenie Polski i poza 

granicami kraju  

16) Ochronę przyrody i krajobrazu  

17) Prowadzenie działalności wydawniczej.  

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w 

szczególności poprzez: 

a) Prowadzenie szkół na terenie gminy 

Majdan Królewski na zasadach 

przewidzianych prawem 

b) Tworzenie i prowadzenie innych 

instytucji typu: przedszkola, świetlice, 

kluby dla dzieci i młodzieży i dorosłych 

mieszkańców wsi 

c) Udział w tworzeniu systemu 

edukacyjnego i metodologicznego w celu 

poprawy warunków kształcenia  

d) Współpracę z Radą Pedagogiczną i Radą 

Rodziców w szkole 

e) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży 

wiejskiej w wyrównywaniu szans 

edukacyjnych 

f) Organizowanie kolonii, półkolonii, 

zimowisk, wycieczek, konkursów, imprez 

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych i 

wymiany międzynarodowej 

g) Organizowanie programów 

profilaktycznych, pomocowych, 

aktywizacyjnych 

h) Pozafinansowe wspieranie osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej  



i) Opracowywanie i wydawanie 

materiałów informacyjnych, publikacji, 

biuletynów, czasopism 

j)   Współpracę z organami samorządu 

terytorialnego oraz z jednostkami 

organizacyjnymi gminy Majdan 

Królewski 

k) Pozyskiwanie środków unijnych, dotacji 

od samorządu lokalnego oraz innych 

instytucji publicznych na realizację celów 

statutowych.  

Imiona i nazwiska członków Komitetu  

Założycielskiego 

Iwona Siwiec 

Beata Puzio 

Anna Grębska  

Dane dotyczące składu zarządu 

 

1.  Beata Puzio - Prezes Zarządu 

2.  Wiesław Puzio - Wiceprezes 

3.  Iwona Siwiec – Skarbnik 

4.  Aneta Serafin – Zastępca Skarbnika 

5.  Anna Grębska – Sekretarz  

6.  Barbara Mazur – Członek 

7.  Halina Rębisz – Członek 

8.  Alicja Kwaśnik – Członek  

9.  Katarzyna Sudoł – Członek  

Dane dot. sposobu reprezentowania 

stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

 Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje 

Zarząd.  

Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i 

obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. Do podpisywania w imieniu 

Stowarzyszenia oświadczeń woli oraz pism i 

dokumentów w podmiocie praw i obowiązków 

majątkowych upoważnieni są łącznie Prezes lub 

Wiceprezes i Skarbnik Stowarzyszenia.   

 

 

 

Likwidacja stowarzyszenia Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 



Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 

przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji 

Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, 

mają odpowiednio zastosowanie przepisy 

ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 

nr 79, poz. 885) oraz niniejszego statutu.  

 

Uwagi  

 


