
 
 Nazwa  stowarzyszenia STOWARZYSZENIE „Tęcza” w Trześni 
Siedziba i adres 
stowarzyszenia 

Trześń 173/1, 36-147 Niwiska 

Teren działalności Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 Data wydania postanowienia z 
sądu oraz wpis do rejestru 

KRS 464697 
Data – 05.06.2013 r. 

Cele stowarzyszenia  Celem działania Stowarzyszenia jest: 
1) Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju 

społecznego, kulturalnego, gospodarczego i infrastrukturalnego, 
2) Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
3) Organizowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania wolnego czasu, 
4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz turystyki i rekreacji, 
5) Wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 
6) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, oraz łagodzenie ich skutków, 
7) Działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem 

społecznym i cyfrowym, 
8) Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i ekologii, 
9) Wspieranie rozwoju demokracji obywatelskiej, patriotyzmu, inicjatyw 

lokalnych i aktywności społecznej mieszkańców, 
10) Działalność charytatywna i organizowanie wolontariatu, 
11) Szerzenie tematyki europejskiej i współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na terenie Polski i poza granicami kraju, 
12) Promowanie gminy Niwiska, kultury i tradycji lokalnych, 
13) Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego, 
14) Prowadzenie działalności wydawniczej, kampanii promocyjno-

informacyjnych  i stron internetowych, 
15) Prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej i doradczej, 
16) Sporządzenie badań ewaluacyjnych, prognoz i raportów dotyczących 

rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Niwiska, 
17) Podejmowanie działań wspierających rozwój gospodarczy Gminy, 

przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy, 
18) Budowanie partnerstwa z podmiotami sektora publicznego, społecznego i 

gospodarczego, 
19) Wspomaganie osób niepełnosprawnych, 
20) Prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych instytucji na terenie Gminy 

Niwiska oraz instytucji społeczno-pedagogicznych, 
21) Inicjowanie działań na rzecz rozwoju edukacji i wychowania, wspieranie 

szkolnictwa i rozwoju zasobów ludzkich 
Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) Wspomaganie szkół i innych instytucji społeczno-



kulturalnych w zakresie utrzymania i modernizacji obiektów, 
2) Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wiejskiej  
w  wyrównywaniu szans edukacyjnych, 
3) Tworzenie  lokalnych systemów stypendialnych, 
4) Badanie potrzeb i opinii mieszkańców, 
5)  Organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk, wycieczek, 
konkursów, imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 
i wymiany międzynarodowej, 
6)  Organizowanie konferencji, pogadanek edukacyjnych, 
warsztatów, kursów i szkoleń, oraz lokalnych  spotkań 
z mieszkańcami, 
7)  Tworzenie centrów integracji społecznej,  
8)  Prowadzenie placówek wychowania dzieci  i młodzieży 
w tym szkół, punktów przedszkolnych, przedszkoli na terenie 
Gminy Niwiska na zasadach  prawem przewidzianych, 
9)  Tworzenie i prowadzenie innych form wychowania 
przedszkolnego  oraz instytucji  typu: przedszkola, świetlice, 
lokale centra rozwoju i edukacji, kluby dla dzieci młodzieży  
i dorosłych mieszkańców wsi, 
10)   Udział w tworzeniu systemu edukacyjnego 
metodologicznego  w celu poprawy warunków kształcenia, 
11)  Współpracę z Kadrą Pedagogiczną i Radą Rodziców 
w szkołach, 
12)  Wdrażanie  programów profilaktycznych, pomocowych, 
aktywizacyjnych, 
13)  Pozafinansowe wspieranie osób i rodzin znajdujących się 
w trudnej  sytuacji życiowej, osób zagrożonych migracją 
i wykluczeniem  społecznym poprzez tworzenie 
instytucjonalnych i doradczo-konsultacyjnych form  pomocy, 
14)  Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, 
publikacji, biuletynów, czasopism, 
15) Współpracę z organami samorządu terytorialnego, oraz 
z jednostkami organizacyjnymi Gminy Niwiska, 
16)  Pozyskiwanie środków unijnych, dotacji od samorządu 
lokalnego oraz innych instytucji publicznych  na realizację 
celów statutowych, 
17)  Podejmowanie w ramach obowiązujących  przepisów 
wszelakich przedsięwzięć związanych  z rozwojem  Gminy 
Niwiska i wsi  Trześń, 
18) Wspomaganie osób  niepełnosprawnych poprzez 



organizowanie imprez integracyjnych, wspieranie  rodzin oraz 
działań ułatwiających funkcjonowanie w środowisku. 

Imiona i nazwiska członków 
Komisji Rewizyjnej 

 
Stanisław Zygmunt – przewodniczący 
Paulina Ofiara - Wiceprzewodniczący 
Zofia Łakomy – członek 
 

Dane dotyczące składu 
zarządu 

 
Andrzej Mierzejowski - Prezes Zarządu 
Monika Mierzejowska – Wiceprezes 
Marian Łagowski - Skarbnik 
Zofia Łagowska - Sekretarz 
Marzena Maciąg - Członek 
 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

Zarząd Stowarzyszenia składa się od 4 do 7 osób wybranych przez 

Walne Zebranie, z którego wyłaniany jest: 

Prezes – który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje 

Stowarzyszenie na zewnątrz 

Wiceprezes – który wspomaga Prezesa Zarządu 

Sekretarz – który organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji 

przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację z posiedzeń 

Zarządu 

Skarbnik – który odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia 

oraz zbieranie składek członkowskich 

Członkowie Zarządu –(do trzech członków Zarządu) – którzy 

wykonują pracę według podziału dokonanego przez Prezesa 

 

Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku 

Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli oraz 

pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych upoważnia się dwóch członków Zarządu 

działających łącznie, w tym Prezesa Stowarzyszenia lub 

Wiceprezesa Stowarzyszenia lub Skarbnika Stowarzyszenia. 

Likwidacja stowarzyszenia Uchwały o przyjęciu statutu, jego zmianach, oraz uchwałę 
o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków. 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 
Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji 
oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.   



Uwagi   
 
 


