
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Edukacja w Raniżowie 
 
Siedziba Stowarzyszenia: 
ul. Rynek 6  
36-130 Raniżów 
 
Teren działalności: 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów, terytoria innych państw. 
 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
23.02.2012                  
 KRS: 412319 
 
Cele stowarzyszenia: 

1. edukacja dzieci i młodzieży, zapobieganie patologiom, nałogom i zagrożeniom 
cywilizacyjnym, 

2. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i 
gospodarczego sołectw Gminy Raniżów, 

3. integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 
społecznemu, 

4. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 
lokalnym. 

 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. prowadzenie szkoły na zasadach przewidzianych prawem i wspieranie innych szkół; 
2. prowadzenie przedszkola, ogniska przedszkolnego, świetlicy środowiskowej, domu 

ludowego, klubu dla młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi; 
3. prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetów Ludowych; 
4. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 
5. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i 

rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; 
6. prowadzenie działalności wydawniczej; 
7. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób 

starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk i domów opieki; 
8. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęc; 
9. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich; 
10. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki źródeł i agroturystyki; 
11. upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów 

sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych; 
12. prowadzenie schronisk turystycznych i campingów; 
13. tworzenie lokalnych systemów stypendialnych; 
14. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi; 



15. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc 
pracy; 

16. organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo – pożyczkowej; 
17. wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego; 
18. popularyzację rolnictwa ekologicznego; 
19. organizowanie przetwórstwa rolno – spożywczego i produkcji zdrowej żywności; 
20. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i 

przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji; 
21. organizowanie Partnerstwa lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i 

innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków 
finansowych na realizację celów tych Partnerstwa; 

22. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć 
związanych z rozwojem sołectw Gminy Raniżów.  

 
Dane dot. składu Zarządu: 
Maria Makusak – Prezes, Paweł Kasica – Wiceprezes, Damian Kochanowicz – Skarbnik, 
Grzegorz Wyka – Sekretarz, Piotr Marut – Członek Zarządu  
 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 

§27 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 
Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

§35 
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia                 
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,                    
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie na 
preferencyjnych warunkach,.  

3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów  
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia. 

4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 
oraz ich osób bliskich. 
 

 



Likwidacja 
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 połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia.  


