
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec PRZYSTAŃ w Dzikowcu 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Dzikowiec 133a, 36 – 122 Dzikowiec 
Teren działalności: 
Obszar Gminy Dzikowiec, oraz dla realizacji celów statutowych obszar RP i poza granicami 
RP 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
31.08.2008 r.  
KRS 0000335798 
Cele stowarzyszenia: 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie różnych form aktywności mieszkańców gminy Dzikowiec, a więc w 
szczególności: społecznej, zawodowej, sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, 

2. Dbałość o wszechstronny rozwój mieszkańców gminy przy zachowaniu lokalnej 
tradycji, historii oraz poszanowaniu środowiska naturalnego, 

3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jednostek i grup społecznych w lokalnej 
społeczności, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współpracę z: 
· Jednostkami administracji samorządowej i rządowej różnych szczebli i 

placówkami im podległymi, 
· Organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pożytku publicznego, 
· Grupami nieformalnymi i społecznościami lokalnymi, 
· Agendami i placówkami UE, 
· Przedstawicielami biznesu i mediów, 
· Innymi osobami fizycznymi i prawnymi, które mogą przyczynić się do rozwoju 

działalności statutowej Stowarzyszenia, 
2. Organizację i prowadzenie: 

· Różnych form edukacyjnych, skierowanych do różnych grup wiekowych 
sprzyjających wzrostowi poziomu wiedzy i umiejętności lokalnej społeczności, 

· Różnych grup zainteresowań i struktur wewnętrznych pozwalających zaspokajać 
potrzeby mieszkańców gminy, np. koła obrzędowego, teatralny, sportowe, chór, 
grupy samopomocowe, grupy wsparcia, 

· Różnych form działań wychowawczych i opiekuńczych w tym placówek 
edukacyjnych i wychowawczych oraz organizacji wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży, 

· Działań sprzyjających integracji społecznej, w tym np. spotkań, imprez 
okazjonalnych, 

· Wspieranie inicjatyw lokalnych grup nieformalnych, 
· Działań skierowanych na aktywizację kobiet wiejskich, 



· Działań z zakresu oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki wobec 
istniejących zagrożeń, 

· Działań upowszechniających wiedzę o prawach człowieka oraz pobudzanie 
różnych form aktywności społecznej, 

· Działań wspierających aktywność zawodową i rozwój gospodarczy terenów 
wiejskich, w tym działania na obszarze ekonomi społecznej, 

· Działań utrwalających i promujących lokalne tradycje, obyczaje, zabytki oraz 
zwiększających atrakcyjność przestrzeni społecznych, 

· Działań ekologicznych, służących zachowaniu czystości lokalnego środowiska 
naturalnego i zrównoważonego rozwojowi, 

3. Pozyskiwanie i gromadzenie środków na działalność statutową Stowarzyszenia, 
4. Inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Balbina Borowska (Prezes), Małgorzata Stanisława-Cudo (Zastępca Prezesa), Irena Anna 
Serafin (Skarbnik), Ewa Antosz (Sekretarz), Marta Kaczorowska (Członek Zarządu), 
Małgorzata Woś (Członek Zarządu), Wiesława Serafin (Członek Zarządu), Komisja 
Rewizyjna: Grażyna Pasek, Anna Paulina Drapała, Maria Konefał. 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie, 
2. Zarząd Stowarzyszenia,  
3. Komisja Rewizyjna, 

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które min, uchwala 
główne kierunki działalności Stowarzyszenia, podejmuje uchwały w sprawie zmiany statutu, 
likwidacji stowarzyszenia i jego majątku. Zarząd min. uchwala budżet Stowarzyszenia i 
preliminarze i dysponuje majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych mu 
przez Walne Zgromadzenie, podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku 
nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 
 


