
Nazwa stowarzyszenia Stowarzyszenie „LOLEK” w Kupnie 

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  

kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat 

KOLBUSZOWSKI, gmina KOLBUSZOWA, miejsc. 

KUPNO, numer 81, lokal----, kod poczt. 36-145, poczta 

WIDEŁKA 

Teren działalności  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować swoje 

cele może ono prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego 

prawa. 

Data wydania 

postanowienia sądu oraz 

wpis do rejestru  

20.03.2015 r. 

Cele Stowarzyszenia  Celami Stowarzyszenia są: 

1. Aktywizowanie i ingerowanie środowiska 

lokalnego, 

2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju 

edukacji i kultury, 

3. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony 

przyrody, 

4. Kultywowanie tradycji i ochrona dziedzictwa 

kulturowego w regionie, 

5. Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, 

sportu, rekreacji i turystyki, 

6. Promowanie zdrowego trybu życia, 

7. Wspieraniem osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej, 

8. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz 

profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych, 

9. Wyrównywanie szans edukacyjnych, 

10. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych 

funduszy pomocowych, 

11. Animacja kultury, szczególnie w ramach 

mniejszych społeczności lokalnych, 

12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem ich integracji w 

środowiskach lokalnych, 

13. Promocja i organizacja wolontariatu, 

14. Promocja ZS w Kupnie oraz sąsiednich 

miejscowościach, 

15. Popularyzowanie przez amatorski ruch artystyczny 

tańców, obrzędów i zwyczajów ludowych, 

16. Pobudzenie i rozwijanie uzdolnień twórczych 

mieszkańców powiatu, 

17. Przekazywanie tradycji kultury ludowej młodemu 

pokoleniu, 

18. Organizowanie imprez artystycznych-przeglądów, 

pokazów, festynów, przedstawień, występów, 



wystaw, koncertów itp. 

19. Podejmowanie działań wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych w zakresie dworactwa zawodowego oraz 

wypoczynku. 

Sposoby realizacji celów  Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami poprzez następujące zadania i 

działania: 

1. Budowanie lokalnego partnerstwa pomiędzy 

samorządem lokalnym, administracją rządową, 

środowiskami biznesu oraz organizacjami 

pozarządowymi i szkołami. 

2. Realizację programów i projektów. 

3. Prowadzenie działalności o charakterze 

informacyjnym i oświatowo edukacyjnym poprzez 

organizowanie kursów, szkoleń, seminariów i 

konferencji, w tym edukacji dorosłych w zakresie 

administracji i pracy z młodzieżą. 

4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami. 

5. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i 

rozrywkowych. 

6. Organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych. 

7. Organizowanie różnych form wypoczynku oraz 

wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

8. Wydawanie materiałów informacyjnych i 

promocyjnych. 

9. Wytwarzanie pamiątek regionalnych. 

10. Animacja aktywności społecznej i edukacyjnej oraz 

promocja postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży. 

11. Podejmowanie działań na rzecz młodzieży 

marginalizowanej lub zagrożonej marginalizacją. 

12. Organizowanie akcji charytatywnych. 

13. Promocję i organizacje wolontariatu. 

Imiona i nazwiska osób 

Komitetu 

Założycielskiego 

Brandys Artur 

Marek Anna 

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

1. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 5 członków w 

tym Prezes i Wiceprezes. 

2. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes lub 

pozostali członkowie Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, bezwzględna większością głosów, przy 

obecności przy najmniej połowy ogólnej liczby 

członków. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes. W 

razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes. 

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 

a) Składki członkowskie, 



stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

b) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z 

ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, 

c) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, 

d) Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy 

publicznych, granty, 

e) Odpłatna działalność pożytku publicznego. 

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 

końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci 

członkowie wpłacają składki w ciągu czterech 

tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu 

na członka Stowarzyszenia. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, 

darowizn, spadków i zapisów będą przeznaczone 

wyłącznie na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania 

się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

Członków zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie 

majątku Stolarzenie. 

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie 

Zarządu. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym 

statucie maja przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (t. j Dz. U. z 

2001 Nr 79 poz. 855). 

Uwagi   

 

 


