
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Przedbórz w Przedborzu 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Przedbórz 
Gmina Kolbuszowa 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
31.01.2012 
KRS 410020 
Cele stowarzyszenia: 
Celem działania Stowarzyszenia jest kreowanie i wspieranie różnego rodzaju inicjatyw 
społecznych i oświatowych, w tym w szczególności ukierunkowanych na: 

1. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 
lokalnym;  

2. pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup 
społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci i młodzież, 
kobiety, mniejszości narodowe i etniczne oraz inne grupy społeczne wymagające 
wsparcia; 

3. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 
wiejskich; 

4. wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom 
defaworyzowanym;  

5. wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i peryferyjnych; 
6. upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej, w szczególności w ramach 

kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego i oświaty dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych; 

7. promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej; 
8. wspieranie lokalnych talentów; 
9. aktywne przeciwdziałanie bezrobociu; 
10. kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu                   

i rozwoju osobowego; 
11. rozwój społeczeństwa obywatelskiego; 
12. rozwój obywatelstwa informacyjnego; 
13. promocji i organizacji wolontariatu 

 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. szeroko rozumianą działalność oświatową; 
2. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji; 
3. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych; 
4. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania            

i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; 



5. organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów, wystaw, rajdów, 
wypraw; 

6. organizowanie imprez zgodnych z założonymi celami i w ustalonych obszarach; 
7. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć; 
8. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, wspieranie                           

i organizowanie klubów sportowych, drużyn, sekcji sportowych organizowanie 
obozów wypoczynkowych i sportowych; 

9. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
10. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich; 
11. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi; 
12. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki; 
13. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na 

rzecz ekologii; 
14. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi; 
15. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi; 
16. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć 

związanych z rozwojem wsi; 
17. prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół; 
18. prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego; 
19. prowadzenie świetlicy środowiskowej, klubu dla młodzieży i dla dorosłych 

mieszkańców wsi; 
20. wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli; 
21. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi; 
22. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz 

środkami masowego przekazu; 
23. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia. 

 
Dane dot. składu Zarządu: 
Gros Joanna (Prezes), Brzoza Anna (Wiceprezes), Starzec Kazimiera (Skarbnik), Zielińska 
Anna (Sekretarz), Rolek Danuta (Członek Zarządu). 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.  

2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw                
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jesr podpis Prezesa lub dwóch 
członków Zarządu łącznie.  

 
Likwidacja Stowarzyszenia: 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 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 nie 
uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 
5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 
20, Poz. 104 z późniejszymi zmianami).  


