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Cele stowarzyszenia Celem działania stowarzyszenia: 
a) prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych instytucji na 

terenie Gminy Niwiska, oraz instytucji społeczno-
pedagogicznych wspierających wszechstronny rozwój 
dzieci i młodzieży 

b) inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji i 
wychowania, wspierania szkolnictwa i rozwoju 
zasobów ludzkich 

c) organizowanie wypoczynku i aktywnych form 
spędzania wolnego czasu 

d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz 
turystyki i rekreacji 

e) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia 

f) przeciwdziałanie patologiom społecznym, oraz 
łagodzenie ich skutków 

g) działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją, 
wykluczeniem społecznym i cyfrowym 

h) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i 
ekologii 

i) wspieranie rozwoju demokracji obywatelskiej, 
patriotyzmu, inicjatyw lokalnych i aktywności 
społecznej mieszkańców 

j) działalność charytatywna i organizowanie wolontariatu, 
k) szerzenie tematyki europejskiej i współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na terenie Polski i poza 
granicami kraju 

l) promowanie Gminy Niwiska, wsi Hucisko, kultury i 
tradycji lokalnych 

m) ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego 
n) prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i 

doradczej 
o) prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i 

doradczej 
p) sporządzanie badań ewaluacyjnych, prognoz i raportów 

dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy 
Niwiska 

q) podejmowanie działań wspierających rozwój 
gospodarczy gminy, przedsiębiorczość i nowe miejsca 
pracy 

r) budowanie partnerstwa z podmiotami sektora 
publicznego, społecznego i gospodarczego  

s) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego 
i infrastrukturalnego Gminy Niwiska 



t) wspomaganie osób niepełnosprawnych  
Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) prowadzenie szkół na terenie Gminy Niwiska na 

zasadach prawem przewidzianych, 
b) tworzenie i prowadzenie innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji typu: przedszkola, 
świetlice, lokalne centra rozwoju i edukacji, kluby dla 
dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi, 

c) udział w tworzeniu systemu edukacyjnego i 
metodologicznego w celu poprawy warunków 
kształcenia, 

d) współpracę z Kadrą Pedagogiczną i Radą Rodziców 
w szkołach,  

e) wspomaganie szkół i innych instytucji społeczno – 
kulturalnych w zakresie utrzymania i modernizacji 
obiektów,  

f) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży wiejskiej w 
wyrównywaniu szans edukacyjnych 

g)  organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk, 
wycieczek, konkursów, imprez kulturalnych i 
sportowo-rekreacyjnych i wymiany 
międzynarodowej, 

h) organizowanie konferencji, pogadanek edukacyjnych, 
warsztatów, kursów i szkoleń oraz lokalnych spotkań 
z mieszkańcami, 

i) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, 
j) badanie potrzeb i opinii mieszkańców, 
k) wdrażanie programów profilaktycznych, 

pomocowych, aktywizacyjnych, 
l) pozafinansowe wspieranie osób i rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym poprzez 
tworzenie instytucjonalnych i doradczo-
konsultacyjnych form pomocy, 

m) opracowywanie i wydawanie materiałów 
informacyjnych, publikacji, biuletynów, czasopism, 

n) współpracę z organami samorządu terytorialnego, 
oraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Niwiska, 

o) pozyskiwanie środków unijnych, dotacji od 
samorządu lokalnego oraz innych instytucji 
publicznych na realizację celów statutowych, 

p) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów 
wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem 
Gminy Niwiska i wsi Hucisko, 

q) wspomaganie osób niepełnosprawnych poprzez 
organizowanie imprez integracyjnych, wpieranie 
rodzin oraz działań ułatwiających funkcjonowanie w 
środowisku. 

 
Imiona i nazwiska członków 
Komitetu Założycielskiego 

Agnieszka Toś 
Roman Strzępka 
Leszek Micek 



Dane dotyczące składu zarządu Krystyna Piątkowska  - Prezes Stowarzyszenia 
Helena Grabiec - Wiceprezes 
Adam Bąk – Skarbnik Stowarzyszenia 
Anna Augustyn – Sekretarz Stowarzyszenia  
Bożena Jemioło – Członek Stowarzyszenia 
Agnieszka Jemioło – Członek Stowarzyszenia 
Anna Kubik-Byczek – Członek Stowarzyszenia 
Komisja Rewizyjna: 
Krystyna Piątkowska  
Helena Grabiec 
Stanisława Mycek 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

Zarząd Stowarzyszenia składa się od 4 do 5 osób wybranych przez 
Walne Zebranie z którego wyłaniany jest: 
Prezes – który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje 
Stowarzyszenie na zewnątrz  
(…) 
Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku 
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

Likwidacja stowarzyszenia  1. Uchwalanie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie 
Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania 
Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w 
porządku obrad Walnego Zebrania Członków.  
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 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jednolity. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 
855)oraz niniejszego statutu. 

Uwagi   
 
 


