
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” w Krzątce 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-110 Majdan Królewski 
Krzątka 27 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczpospolita Polska 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
04.06.2008 r. 
KRS 0000307417 
Cele stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie jest organizacją, której celem jest wspieranie organizacji społecznych 
działających na terenie wsi Krzątka oraz prowadzenie działań na rzecz szkoły. 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Organizowanie spotkań, warsztatów, zajęć prelekcji. 
2. Udział w rozbudowie warsztatu dydaktycznego i wychowawczego w szkole i oddziale 

przedszkolnym. 
3. Konstruowania programów wyrównawczych z uwzględnieniem inwidualnych potrzeb 

uczniów. 
4. Prowadzenie zajęć profilaktyczny, przeciwdziałanie zachowań ryzykownym 

podejmowanym przez dzieci i młodzieży. 
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci  i młodzieży ze środowiska wiejskiego 

poprzez prowadzenie zajęć podnoszących motywację i ambicje zawodowe. 
6. Motywowanie  rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci 

i młodzieży poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych. 
7. Wspomaganie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wychowawców. 
8. Mobilizowanie i integrowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i 

wychowania dzieci i młodzieży oraz dbanie o ich wszechstronny rozwój. 
9. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i kultury fizycznej i sportu. 
10. Promocja „małej ojczyzny” poprzez podnoszenie atrakcyjności wsi o regionie, 

kultywowanie tradycji, dziedzictwa kulturowego. 
11. Wzrost bezpieczeństwa w środowisku lokalnym poprzez wychowanie komunikacyjne 

i inne. 
12. Prowadzenie działań proekologicznych, podejmowanie akcji. 
13. Pomoc w wydatkowaniu środków przeznaczonych na realizowanie programów 

placówek szkolnych przez udział w konkursach. 
14. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi. 
15. Pozyskiwanie środków z różnych źródeł na działania statutowe. 
16. Pozyskiwanie środków na wyposażenie i sprzęt. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Anna Trawińska (Prezes Stowarzyszenia), Stanisław Kopeć (Zastępca Prezesa), Grażyna 
Guściora (Skarbnik Stowarzyszenia), Elżbieta Fila-Gołąbek (Sekretarz Stowarzyszenia). 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 



Kompetencje Zarządu Stowarzyszenia: 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia. 
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych 

sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowch. 
5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków z powiadomieniem na 14 dni przed terminem 

zebrania. 
6. Opracowanie i uchwalenie programów oraz rocznych i wieloletnich planów 

działalności stowarzyszenia. 
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków stowarzyszenia. 
8. Prowadzenie ewidencji członków stowarzyszenia. 
9. Występowanie z wnioskami w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania 

stowarzyszenia. 
10. Podejmowanie uchwała w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych 

sprawach nie zastrzeżonych statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków 
oraz Komisji Rewizyjnej. 

11. Odwołanie członka Zarządu w związku ze złożeniem Komisji Rewizyjnej. 
12. Współpraca z Zarządami innych organizacji. 
13. Wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa stowarzyszenia. 
14. Składanie oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia. 
15. Posługiwanie się pieczęciami i znakami stowarzyszenia. 

Likwidacja Stowarzyszenia: 
 


