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Cele stowarzyszenia Celem działalności Stowarzyszenia jest 

wszechstronny rozwój infrastrukturalny, 

gospodarczy, kulturalny, sportowy i cywilizacyjny 

miejscowości Świerczów.  

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia Stowarzyszenie realizuje szczegółowe cele 

poprzez: 

- podejmowanie w ramach obowiązujących 

przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z 

rozwojem wsi 

- budowę obiektów użyteczności publicznej, 

obiektów rekreacyjno-sportowych, ścieżek 

rowerowych, tras turystycznych i spacerowych 

- organizowanie wymiany i współpracy dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

- promocję miejscowości poprzez działania na 

rzecz swobodnego dostępu do informacji, 

tworzenie możliwości prowadzenia strony 

internetowej oraz działalność wydawnicza  

- dostępu do internetu szerokopasmowego  

- upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich 

- wspieranie demokracji i budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym 

- działanie na rzecz organizacji i promocji 

wolontariatu 

- organizowanie doradztwa, pomocy prawnej i 

ekonomicznej 

- wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych 

przez sołtysa, radę sołecką i inne organizacje 

społeczne na wsi 

- pozyskiwanie środków od władz 

samorządowych i instytucji publicznych, 

finansowych, podmiotów prawnych i fizycznych 

- organizowanie działań i imprez 

okolicznościowych mogących przynosić dochody 

na cele statutowe 



- inspirowanie i organizowanie balów, koncertów, 

konkursów, festynów, loterii, aukcji, zbiórek 

publicznych na realizację celów statutowych 

- działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa 

publicznego i obronności państwa  

- działalność na rzecz upowszechniania turystyki, 

sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku w 

środowisku wiejskim 

- organizacja zespołów tanecznych i muzycznych, 

kapeli ludowej i organizowanie zajęć i występów 

artystycznych 

- tworzenie biblioteki i rozwój czytelnictwa 

- szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym 

działania na rzecz zachowania i podtrzymania 

tradycji narodowej, pielęgnowania kultury i 

języka polskiego, rozwoju świadomości 

narodowej, kulturowej, lokalnej tożsamości, 

tradycji, obyczajów i dóbr kultury 

- działania na rzecz rozwoju kontaktów i 

współpracy między miejscowościami, 

wspólnotami lokalnymi, stowarzyszeniami i 

organizacjami społecznymi 

- działalność wspomagająca rozwój społeczności 

lokalnej i poprawę standardu życia społeczności 

wiejskiej 

- organizowanie wszelkich form edukacji dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zajęć 

dodatkowych, kursów, szkoleń, warsztatów, 

seminariów, konferencji i doradztwa  

- prowadzenie szkoleń i warsztatów pomocnych 

w aktywnym poszukiwaniu pracy i nabywaniu 

nowych umiejętności zawodowych 

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i 

przedsiębiorczość, w tym rozwój 

przedsiębiorczości wiejskiej, w szczególności w 

zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i 

dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia 

alternatywnych form dochodu dla mieszkańców 

wsi 

- promowanie i produkcja lokalnych i 

regionalnych ekologicznych produktów i edukację 

ekologiczną 

- działania wspomagające rozwój techniki, 

wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 



rozwiązań technicznych w praktyce  

- promocję zdrowia i zdrowego stylu życia 

- organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej 

sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i 

niepełnosprawnych, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu i bezrobociu 

- wspieranie działa ń społecznych i zawodowych 

mieszkańców oraz aktywnego uczestnictwa w 

Unii Europejskiej 

- aktywizację ludzi starszych, integracja 

międzypokoleniowa, organizacja klubów 

tematycznych, np. seniora itp. 

- organizację spotkań, wycieczek i wyjazdów 

integracyjnych 

- ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie 

rozwoju turystyki i agroturystyki 

- wyrównywanie szans edukacyjnych i 

wspomaganie inicjatyw młodzieżowych 

- organizacja i prowadzenie przedszkola, ogniska 

przedszkolnego, świetlicy środowiskowej 

- organizacja i prowadzenie schronisk 

turystycznych, kempingów 

- pozyskiwanie i wykorzystywanie środków 

pomocowych UE oraz innych krajowych instytucji 

finansowych  

- współprace z innymi organizacjami, 

stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i 

zagranicznymi w zakresie realizacji celów 

Stowarzyszenia 

- pozyskiwanie inwestorów do realizowania przez 

Członków wspólnych przedsięwzięć 

- inne działania sprzyjające realizacji statutowych 

celów Stowarzyszenia.   

Imiona i nazwiska członków Komitetu 

założycielskiego 

Roman Kusik, Dariusz Tabisz, Krystyna Tokarz  

Dane dotyczące składu zarządu Roman Kusik – Prezes, Krystyna Tokarz – 

Wiceprezes, Dorota Terlaga – Sekretarz, Janusz 

Chorążak – Wiceprezes, Andrzej Sokalski – 

Członek  

Dane dot. sposobu reprezentowania 

stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Zarząd kieruje całokształtem działalności 

Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i 

ponosi odpowiedzialność przed Walnym 

Zebraniem Członków Stowarzyszenia.  



Likwidacja stowarzyszenia 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz 

podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Wlane Zebranie 

Członków wymaga kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej polowy członków uprawnionych 

do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia Walne Zebranie 

Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz 

przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i 

likwidacji Stowarzyszenia 

nieuregulowanych w statucie, mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy 

rozdz. 5 ust. z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

prawo o stow. Dz.U. 1989 nr 20, poz. 104 

z późn. zm.  

 

Uwagi  

 


