
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas w Cmolasie 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-105 Cmolas 
Cmolas 269a 
Tel/fax 744 44 15 
e-mail: owpcmo@ptc.pl 
www.srgc-cmolas.pl 
Teren działalności: 
Teren działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do właściwego 
realizowania swych celów stowarzyszenia może prowadzić działalność poza granicami kraju. 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
25.05.2001 r. 
KRS 14715 
Cele stowarzyszenia: 

1. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego gminy, 
2. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, 
3. Działanie w kierunku aktywnej walki z bezrobociem, 
4. Działanie na rzecz rozwoju małych i średnich gmin, 
5. Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą na terenie 

gminy, 
6. Wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki, 
7. Wspieranie rozwoju kultury, sportu, rekreacji i życia społecznego, 
8. Popularyzacja wiedzy z zakresu rozwoju gospodarczego, 
9. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów 

Stowarzyszenia, 
10. Działanie na rzecz rozwoju komunikacji społecznej, w tym społeczeństwa 

informatycznego, 
11. Działanie na rzecz prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i pomocy osobom 

niepełnosprawnym, 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Popularyzacja wiedzy, organizowanie szkoleń i konferencji, kursów, pokazów i 
seminariów, 

2. Współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką, centralną, 
placówkami naukowo-badawczymi zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, 

3. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą, 
4. Wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, 
5. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami i funduszami w zakresie rozwoju 

gospodarczego, 
6. Tworzenie systemu informacji i pomocy doradczej, 
7. Prowadzenie działalności gospodarczej, 

Dane dot. składu Zarządu: 
Sławomir Białas – Prezes Zarządu, Halina Rozmus-Kosiorowska – Wiceprezes Zarządu, 
Marta Mokrzycka – Sekretarz, Stefan Wrzask – Skarpnik, Jan Kubik – Członek Zarządu 
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Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań  
majątkowych: 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 
Zebraniem Członków. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie 
praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób Th. 
Prezesa, wiceprezesa lub skarbnika. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są 
podpisy dwóch członków Zarządu. 
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