
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska 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: 
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
20.08.2009 r. 
KRS 335338 
Cele stowarzyszenia: 
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz kobiet i rozwoju obszarów wiejskich, w tym 
przede wszystkim: 

1. Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym gospodarczym i kulturalnym, 
2. Aktywizacja ludności wiejskich do udziału w procesie odnowy i rozwoju Gminy 

Niwiska, 
3. Podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej, 
4. Inicjowanie i podejmowanie na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności 

w tym upowszechniania postępu w gospodarstwach domowych i rolnictwie, 
5. Wspieranie dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych oraz grup wykluczonych 

społecznie, 
6. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, 
7. Podejmowanie działań promujących profilaktykę zdrowotną, 
8. Podejmowania działań na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki, ochrony środowiska 

i zrównoważonego rozwoju, 
9. Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania 

tradycyjnych wartości, 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

1. Aktywizację i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, 
2. Aktywizację ludności wiejskich do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, 
3. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych 
źródeł dochodu, 

4. Podejmowanie działań integracyjnych kobiet z różnych środowisk, 
5. Wspieranie dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, oraz grup wykluczonych 

społecznie, 
6. Pracę na rzecz integracji pokoleń, 
7. Reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz 

poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznych i zawodowej kobiet z różnych środowisk 
i ich rodzin, 

8. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, 
9. Podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną, programy 

zdrowotne, programy profilaktyczne, 



10. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, 
narkomanii i przemocy w rodzinie),  

11. Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki, 
12. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa, 
13. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej kobiet, tworzenie miejsc 

pracy i przeciwdziałanie bezrobociu, 
14. Organizowanie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, 

warsztatowej i seminaryjnej, 
15. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, 
16. Edukacja ludności wiejskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego, ochrony 
środowiska, 

17. Aktywna promocja udziału kobiet w życiu społeczno-politycznym oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na wsi, 

18. Propagowanie, organizowanie wymian międzykulturowej, w szczególności poprzez 
organizację warsztatów, wyjazdów, prelekcji itp. 

19. Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i 
stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet i nie tylko, 

20. Uczestnictwo w spotkaniach z innymi KGW oraz władzami samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

21. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie 
lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, 

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

23. Współpracę z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz publicznymi oraz wspieranie 
partnerstwa publiczno-prywatnego, 

24. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej, 
25. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej, 
26. Podejmowanie działań w celu wykonywania niezależnych opracowań, studiów, analiz, 

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

27. Organizowanie wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej oraz 
pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

Dane dot. składu Zarządu: 
Strzelec Loch Bożena (Prezes), Matejek Lucyna (Wiceprezes), Rutkowska Małgorzata 
(Sekretarz Zarządu), Kubik Ewa (Skarbnik Zarządu), Buczek Bożena (Członek Zarządu), 
Baran Grażyna (Członek Zarządu), Chmielowiec Genowefa (Członek Zarządu). Komisja 
Rewizyjna: Wiktor Zofia, Mycek Stanisława, Posłuszna Elżbieta.  
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd upoważniony jest do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych 
oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch 
członków zarządu działających, w tym Prezesa i Wiceprezesa. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 



1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3, przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionego do głosowania, 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 


