
Nazwa Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec 

NASZA SZANSA W DZIKOWCU 

Siedziba i adres stowarzyszenia  

 

Dzikowiec 133 A , 36-122 Dzikowiec 

Teren działalności  Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

Data wydania postanowienia z sądu oraz wpis do 

rejestru 

KRS 543454 

13.02.2015 

Cele stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia jest: 

1. wspieranie wszechstronnego i 

zrównoważonego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego Gminy Dzikowiec, 

2. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie 

bezradności i wykluczeniu społecznemu, 

3. wspieranie i budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego w środowisku lokalnym. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia Stowarzyszenie realizuje swoje cele w 

szczególności poprzez: 

1) prowadzenie szkół na zasadach prawem 

przewidzianych i wspieranie innych szkół 

2) prowadzenie przedszkoli, grup lub zespołów 

przedszkolnych, 

3) prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu 

ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych 

mieszkańców wsi , 

4) prowadzenie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego lub Uniwersytetu Ludowego, 

5)  organizowanie wszelkich form edukacji dla 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, 

szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i 

doradztw , w tym doradztwa rolniczego, 

6) udzielenie pomocy  dzieciom i młodzieży w 

wyrównaniu szans edukacyjnych, 

7) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych 

8) wspieranie podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli, 

9) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w 

tym działania na rzecz  zachowania i rozwoju 

lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr 

kultury, 

10) prowadzenie działalności wydawniczej, w 

tym wydawanie gazetki lokalnej, 



11) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej 

sytuacji oraz pomocy i opieki osób starszych i 

niepełnosprawnych, w tym  prowadzenie 

domów opieki  i domów dziennego pobytu, 

12) organizowanie akcji charytatywnych, 

festynów,  aukcji, koncertów i wystaw, 

13)  promocję zdrowia  i zdrowego stylu życia  w 

jak najszerszym  rozumieniu tych pojęć, 

14) upowszechnianie i  ochrona wolności  i praw 

człowieka  oraz swobód obywatelskich, 

15)  działalność na rzecz równych praw  kobiet i 

mężczyzn, 

16)  wspieranie działań społecznych i 

zawodowych  kobiet, 

17)  popieranie  i rozwijanie inicjatyw  

społecznych mieszkańców wsi , 

18)  ochronę  przyrody  i krajobrazu, wspieranie  

rozwoju turystyki i agroturystyki, 

19) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz 

aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów 

sportowych i organizowanie obozów 

wypoczynkowych i sportowych, 

20) prowadzenie schronisk turystycznych i 

campingów, 

21) organizowanie i prowadzenie  działań na 

rzecz  rozwoju infrastruktury wsi, 

22) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju 

gospodarczego  wsi, tworzenie nowych miejsc 

pracy, 

23)  wprowadzanie w życie i propagowanie zasad 

rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz 

ekologii, 

24)  popularyzację rolnictwa ekologicznego, 

25) organizowanie przetwórstwa rolno- 

spożywczego i produkcji zdrowej żywności, 

26) promowanie produktów  lokalnych , 

27) wspieranie aktywnego uczestnictwa 

mieszkańców wsi  w Unii Europejskiej i 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji 

europejskiej  i globalizacji, 

28) organizowanie Partnerstw lokalnych i 

regionalnych dla realizacji projektów 

finansowych Unii Europejskiej i pozyskiwanie 

środków finansowych na realizację celów  tych 

Partnerstw, 



29) podejmowanie w ramach obowiązujących 

przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z 

rozwojem wsi. 

Imiona i nazwiska członków Komitetu  

Założycielskiego 

1. Ewa Serafin 

2. Ewelina Rzeszut  

Dane dotyczące składu zarządu 

 

1.  Paweł Kopeć - Prezes Zarządu 

2.  Wiesława  Dąbal - Wiceprezes 

3. Edyta Kosiorowska – Matejek - Wiceprezes 

4. Bogusława Kapusta - Członek Zarządu 

5.  Ewelina Rzeszut - Skarbnik 

 

Dane dot. sposobu reprezentowania 

stowarzyszenia i zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

 Zarząd zobowiązany jest:  

1. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia 

oświadczeń woli oraz pism i dokumentów w 

przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

upoważnieni są łącznie Prezes lub jeden z 

Wiceprezesów Stowarzyszenia i Skarbnik 

Stowarzyszenia lub Członek Zarządu. W 

pozostałych sprawach upoważnia się 

jednoosobowo prezesa lub wiceprezesów lub 

skarbnika. 

 

 

 

Likwidacja stowarzyszenia 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz 

podjęcie uchwały o rozwiązaniu  Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga 

większości 2/3 głosów  przy obecności co 

najmniej połowy 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 ustawy z dnia 7 kwietnia  1989 r. prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, Poz. 

654, z późniejszymi zmianami). 



Uwagi  

 


