
Nazwa Stowarzyszenia: 
Lokalna Grupa Działania LASOVIA w Niwiskach 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina NIWISKA, miejscowość 
NIWISKA, ul.--- nr 487 lokal ---, kod poczta 36-147 NIWISKA. 
Teren działalności: 
Obszarem działania Stowarzyszenia jest Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 
Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na obszarze gmin: Cmolas, Ostrów, Niwiska. 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
29.12.2005 r. 
KRS 10356/05/336 
Cele stowarzyszenia: 
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede 
wszystkim: 

1. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR w rozumieniu ustawy z 
dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów 
wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013, 

2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, 

3. Upowszechnianie  i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 
ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD, 

4. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, 
pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym programów pomocowych, 

5. Promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LSR, 
6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania 

projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów 
pomocowych.  

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej, 
2. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej, 
3. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej, 
4. Przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów 

i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności 
statutowej, 

5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia, 
6. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii, 
7. Upowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez międzynarodową 

współpracę i wymianę doświadczeń, 
8. Świadczenie pomocy w organizowaniu i rozwoju lokalnych grup działania, 
9. Współpracę z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz publicznymi oraz wspieranie 

partnerstwa publiczno prywatnego, 



10. Organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów, debat, festynów, 
zlotów, rajdów, oraz wizyt i wyjazdów studyjnych. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Eugeniusz Galek (Prezes Zarządu), Piotr Cielec (Wiceprezes Zarząd), Wacław Pogoda 
(Wiceprezes Zarządu), Barbara Cwanek (Sekretarz Zarządu),  Danuta Zuba (Członek 
Zarządu), Krystyna Piątkowska (Członek Zarządu), Jacek Jemioło (Członek Zarządu), Marian 
Posłuszny (Członek Zarządu). 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze 
składają się: 

1. Wpływy ze składek członków i wpisowe, 
2. Wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia, 
3. Dotacje , darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności 

samorządowości Stowarzyszenia. 
4. Zarządca majątku Stowarzyszenia jest Zarząd. Decyzje w sprawie nabycia, zdobycia i 

obciążenia składników majątkowych w drodze uchwały, większością dwóch trzecich 
głosów pry obecności co najmniej połowy członków. 

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 
działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych członków. 
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cele, na jaki zastanie 
przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 
W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w 
rozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Stowarzyszenia. 
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele będący osobami 
fizycznymi stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. 


