
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trzęsówka 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-106 Trzęsówka 237a 
Dom Parafialny w Trzęsówce  
Teren działalności: 
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie może prowadzić działalność zagranicą 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
21.05.1999 r. 
Nr 845 
Cele stowarzyszenia: 

1. Rozwój gospodarczy i społeczny Trzęsówki, 
2. Modernizacja i budowa dróg wiejskich i dojazdowych, 
3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz ochrona środowiska naturalnego, 
4. Budowa i ochrona obiektów sakralnych, 
5. Wspieranie wszelkich form przedsiębiorczości jako aktywnej formy walki z 

bezrobociem, 
6. Wspieranie rozwoju kultury, sportu i rekreacji, oraz aktywnego i zdrowotnego stylu 

życia, 
7. Zachowanie tradycji i wartości kulturowych, 
8. Inicjowanie i wspieranie wszelkich form spotkań środowiskowych, 
9. Tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnej współpracy w stosunkach 

międzyludzkich, 
10. Ogólne podniesienie poziomu estetyki i kultury życia codziennego, 
11. Wychowywanie i przygotowywanie młodego pokolenia do świadomego i twórczego 

życia w przeszłości oraz aktywności zawodowej, 
12. Podejmowanie innych działań przyczyniających się do wielokierunkowego i 

dynamicznego rozwoju Trzęsówki, 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych i środowiskowych, 
2. Zdobywanie doświadczeń potrzebnych do realizacji zadań, 
3. Zdobywanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych, 
4. Współdziałanie z samorządami lokalnymi, administracją lokalną, wojewódzką, 

centralną, 
5. Współpraca i wymiana doświadczenia ze Stowarzyszeniami i instytucjami o 

podobnych celach działania, 
6. Współdziałanie i współpraca z organizacjami i funduszami wspierającymi programy 

rozwojowe społeczności lokalowych zarówno w dziedzinie budowy infrastruktury, 
rozwoju gospodarki, ale także wszelkie formy aktywności społecznej, 

7. Współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi życzliwymi idei stowarzyszenia, 
8. Aktywizacja środowiska i propagowanie celów i założeń zawartych w statucie, 
9. Popularyzacja wiedzy, nauki, organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Ryszard Sukiennik, Stanisław Sukiennik, Krzysztof Wrona, Danuta Choci, Grażyna Kurdziel. 



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. Do zakresu działania Zarządu należy m.in. Ustalenie budżetu i 
preliminarzy, sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 
 


