
Nazwa  Stowarzyszenia Stowarzyszanie Koło Gospodyń Wiejskich 

Lesianki w Ostrowach Baranowskich  

Siedziba i adres stowarzyszenia Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Ostrowy 

Baranowskie  

Teren działalności Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, ze 

szczególnym uwzględnieniem Ostrów 

Branowskich i gminy Cmolas.  

Data wydania postanowienia z sądu o wpis do 

rejestru  

14.12.2016 r.  

KRS 651835 

Cele stowarzyszenia Cele stowarzyszenia: 

- poprawianie poziomu życia mieszkańców wsi, 

wyrównywanie szans 

- wspieranie i realizacja inicjatyw społecznych, 

gospodarczych i politycznych 

- działalność w zakresie nauki, edukacji, kultury, 

oświaty, kultury fizycznej, sportu i turystyki 

- polepszenie szans edukacyjnych i rozwojowych 

dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 

- wspieranie aktywności mieszkańców w życiu 

społecznym i gospodarczym, w szczególności 

młodzieży, osób starszych, kobiet oraz 

niepełnosprawnych 

- promowanie postaw prospołecznych i 

społeczeństwa obywatelskiego 

- wspieranie działań świetlicy wiejskiej 

- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych 

- działanie na rzecz poprawy estetyki i ochrony 

środowiska 

- działalność dobroczynna i charytatywna 

 - aktywizacja i integracja społeczności z różnych 

środowisk 

- promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa 

kulturowego  

- promowanie i działanie na rzecz obszarów 

wiejskich  

- pozyskiwanie środków na działalność z 

dostępnych funduszy pomocowych. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia  Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez: 

- podnoszenie i pogłębianie kultury życia 

społecznego 



- organizację zawodów sportowych 

- prowadzenie działalności edukacyjno-

wychowawczej 

- rozpowszechnianie informacji w dziedzinie 

zdrowia poprzez prelekcje, organizowanie imprez 

promujących zdrowy tryb życia oraz profilaktyki 

zdrowotnej   

- realizację projektów społecznych i edukacyjnych 

- realizację programów profilaktycznych w 

zakresie zapobiegania alkoholizmowi, 

narkomanii, przemocy i wykluczeniu społecznemu 

- organizowanie konkursów, imprez 

integracyjnych i rekreacyjnych 

- krzewienie i twórcze rozwijanie tradycyjnych 

wartości społecznych 

 - podejmowanie działalności wydawniczej i 

publicystycznej 

- rozwijanie świadomości i tożsamości lokalnej 

 - organizowanie wykładów, dyskusji, warsztatów 

i imprez kulturalnych 

- fundowanie stypendiów 

 - pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej 

sytuacji finansowej i życiowej 

- propagowanie i organizowanie wymiany 

międzykulturowej 

- współprace z Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi 

organizacjami 

- współdziałanie z administracją publiczną, 

samorządem lokalnym i szkołą.  

 

Imiona i nazwiska członków Komitetu 

założycielskiego 

Stanisława Rożniał, Zofia Szczur, Helena Kościelna  

Dane dotyczące składu zarządu Stanisława Rożniał – Prezes 

Helena Kościelny – Sekretarz 

Zofia Szczur – Skarbnik  

Dane dot. sposobu reprezentowania 

stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Do reprezentowania Stowarzyszenia 

upoważniony jest Prezes oraz dowolny członek 

Zarządu. Do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń 

woli, w szczególności w sprawach majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie.   

Likwidacja stowarzyszenia Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę 

o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 



Zgromadzenie Członków kwalifikowaną 

większością głosów 2/3, przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.   

Uwagi  

 


