
Nazwa stowarzyszenia Klub Kobiet Aktywnych w Wilczej Woli   

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  

Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat 

KOLBUSZOWSKI, gmina DZIKOWIEC, miejsc. Wilcza 

Wola 35 a, 36-121 Wilcza Wola  

Teren działalności  1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Gminy Dzikowiec, zaś siedziba mieści się we wsi 

Wilcza Wola-Spie.  

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 

może prowadzić działania również na terenie RP 

oraz poza jej granicami, zgodnie z prawem 

miejscowym.  

Data wydania 

postanowienia sądu 

oraz wpis do rejestru  

24.02.2016 r.  

Cele Stowarzyszenia  Cele Stowarzyszenia: 

1. Wspieranie różnych form aktywności mieszkańców 

Gminy Dzikowiec, a w szczególności: społecznej, 

zawodowej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej. 

2. Dbałość o wszechstronny rozwój mieszkańców 

Gminy, przy zachowaniu lokalnej tradycji, historii 

oraz poszanowaniu środowiska naturalnego. 

3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jednostek i 

grup społecznych  w lokalnej społeczności. 

Sposoby realizacji 

celów  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności 

poprzez: 

1. Współpracę z: 

a) jednostkami administracji samorządowej i rządowej 

rożnych szczebli i placówkami im podległymi, 

b) organizacjami pozarządowymi i innymi 

instytucjami pożytku publicznego, 

c) grupami nieformalnymi i społecznością lokalną, 

d) agendami i placówkami Unii Europejskiej, 

e) przedstawicielami biznesu i mediów, 

f) innymi osobami fizycznymi i prawnymi, które mogą 

przyczynić się do rozwoju działalności statutowej 

Stowarzyszenia 

2. Organizację i prowadzenie: 

a) różnych form edukacyjnych, skierowanych do 

różnych grup wiekowych sprzyjających wzrostowi 

poziomu wiedzy i umiejętności lokalnej 

społeczności, 

b) różnych grup zainteresowań i struktur 

wewnętrznych pozwalających zaspokajać potrzeby 

mieszkańców Gminy; np. koła obrzędowe, teatralne, 

sportowe, chóry, grupy samopomocowe, grupy 

wsparcia 

c) różnych form działań wychowawczych i 

opiekuńczych w tym placówek edukacyjnych i 

wychowawczych oraz organizacji wypoczynku dla 



dzieci i młodzieży  

d) działań sprzyjających integracji społecznej, w tym 

np. spotkań, imprez okazjonalnych itp. 

e) wspieranie inicjatyw lokalnych grup nieformalnych, 

f) działań skierowanych na aktywizację kobiet 

wiejskich, 

g) działań z zakresu oświaty zdrowotnej, promocji 

zdrowia i profilaktyki wobec istniejących zagrożeń  

h) działań  upowszechniających wiedzę o prawach 

człowieka oraz pobudzenie różnych form 

aktywności społecznej, 

i) działań wspierających aktywność zawodową i 

rozwój gospodarczy terenów wiejskich, w tym 

działania w obszarze ekonomii społecznej,  

j) działań utrwalających i promujących lokalne 

tradycje, obyczaje, zabytki oraz zwiększających 

atrakcyjność przestrzeni społecznych, 

k) działań ekologicznych, służących zachowaniu 

czystości lokalnego środowiska naturalnego i 

zrównoważonemu rozwojowi,  

l) działalności charytatywnej  

m) działalności grantowej. 

3. Pozyskiwanie i gromadzenie środków na 

działalność statutową Stowarzyszenia.  

4. Inne działania sprzyjające realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia.  

 

Imiona i nazwiska osób 

Komitetu 

Założycielskiego 

Katarzyna Bańka 

Regina Kasica 

Dominika Milczanowska  

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

1. Zarząd składa się z 5 członków: Prezesa, 

Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz członka. 

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie 

jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub 

wskazany członek Zarządu. 

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

 Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, 

nieruchomości, fundusze i papiery wartościowe, które 

mogą pochodzić z: 

1) wpływów ze składek  członkowskich, 

2) darowizn, spadków i zapisów, 

3) dotacji, zleceń  

4) gruntów, subwencji, kontraktów, umów 

5) dochodów z działalności Statutowej oraz od 

majątku Stowarzyszenia,  

6) dochodu z działalności gospodarczej, 

7) wpływów z ofiarności publicznej i organizowanych 

imprez, 

8) innych wpływów zgodnych z prawem polskim. 

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych 

Stowarzyszenia składają łącznie dwie spośród 



trzech wymienionych głosów: Prezes, Wiceprezes 

lub Skarbnik. 

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania 

się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, 

przy obecności co najmniej połowy liczby osób 

uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych. 

Uwagi   

 

 

 


