
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Ostrowy w Ostrowach Tuszowskich 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Polska, 
Ostrowy Tuszowskie 100a 
36 – 105 Cmolas 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
19.12.2008 r. 
Nr KRS 0000320269 
Cele stowarzyszenia: 
Działanie Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse rozwoju oraz ze względu na trudną 
sytuację życiową mieszkańców małych wsi, skierowana jest na rzecz ogółu mieszkańców wsi 
Ostrowy Tuszowskie 
 
Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Umacnianie tożsamości regionalnej, kultywowanie i popularyzacja tradycji 
historycznej oraz kulturalnej regionu, 

2. Wspieranie działań w celu wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego wsi Ostrowy Tuszowskie, 

3. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 
społecznemu, 

4. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 
lokalnym, 

5. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji naturalnych walorów 
przyrodniczych i turystycznych na terenie objętym działalnością Stowarzyszenia. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Pozyskiwanie funduszy od organizacji, osób fizycznych i prawnych, 
2. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa 
rolniczego, wspieranie szkoły podstawowej, 

3. Prowadzenie przedszkola, świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla 
młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi, 

4. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i 
rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, dóbr kulturalnych i miejsc pamięci, 

5. Prowadzenie działalności wydawniczej, 
6. Możliwość prowadzenia działalności wydawniczej, 
7. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, 
8. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, 



9. Promocje zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, 
działalność szkoleniowo – wychowawczą dla dzieci  i młodzieży, promowanie 
aktywności fizycznej poprzez  uprawiania sportu, 

10. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, 
11. Ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych, wspieranie rozwoju turystyki i 

agroturystyki, 
12. Prowadzenie schronisk turystycznych i campingów, 
13. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i 

zagospodarowanie mienia wiejskiego, 
14. Tworzenie lokalnych systemów  stypendialnych, 
15. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych 

miejsc pracy, 
16. Gospodarowanie i opieka nad lasem mienia wiejskiego, 
17. Wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego, 
18. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego, 
19. Organizowanie przetwórstwa rolno – spożywczego i produkcji zdrowej żywności, 
20. Organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i 

innych projektów finansowych na realizację celów tych Projektów, 
21. Podejmowanie innych przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi, w ramach 

obowiązujących przepisów. 
Dane dot. składu Zarządu: 
Rzeszutek Jarosław (Prezes), Gaweł Ryszard (Wiceprezes), Mazur Irena (Sekretarz), Dudek 
Wiesława (Skarbnik), Furdyna Robert (Członek Zarządu) 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań  
majątkowych: 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków, reprezentuje na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 
Zebraniem Członków Stowarzyszenia: 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,  
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego, 
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
6. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszeń, 
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków 

Stowarzyszenia, 
8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu  Członków, 
9. Przygotowanie projektów regulaminów przewidzianych w statucie, 
10. Pobieranie składek członkowskich Stowarzyszenia, 
11. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia do 

kwoty określonej przez Zarząd. 
 



Zobowiązania majątkowe zaciąga Zarządu Stowarzyszenia wyłącznie w formie pisemnej i 
prawem przypisanej.  
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia wymagane SA podpisy: dwóch członków Zarządu działających 
łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


