
Nazwa Stowarzyszenia: 
 
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WOLA RUSINOWSKA „NASZA WOLA” W 
WOLI RUSINOWSKIEJ 
 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina MAJDAN 
KRÓLEWSKI, miejsc.  36-110 MAJDAN KRÓLEWSKI 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
18.02.2010r. 
KRS 349277 
Cele stowarzyszenia: 
 

1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin 
3. Niesienie pomocy na rzecz rodzin wielodzietnych 
4. Przeciwdziałania patologiom społecznym 
5. Działalności Charytatywnej 
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
7. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży 
8. Organizacja kursów, szkoleń, konferencji i seminariów 
9. Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i 

dorosłych mieszkańców gminy Majdan Królewski 
10. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
11. Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
12. Wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i 

gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości 
13. Upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu 
14. Działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
15. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 

zagrożonych zwolnieniem z pracy i absolwentów 
16. Podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

17. Współpraca z organizacjami  pozarządowymi, instytucjami i stowarzyszeniami 
lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi 

18. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
19. Porządku i bezpieczeństwa publicznego 
20. Działań wspomagających rozwój demokracji 
21. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między 

społecznościami międzynarodowymi 
22. Promocji i rozwoju wolontariatu 
23. Promocji regionalnej 



24. Działalność wspomagająca podejmowanie efektywnych działań na rzecz mieszkańców 
gminy Majdan Królewski  

Cd zgodnie ze statutem 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Organizowanie zatrudnienia i szkoleń dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

bezrobociem; 
2. Prowadzenie świetlic, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, kuchni z dożywieniem 

dla dzieci oraz prowadzenia wszelkich innych dzieł służących potrzebującym i uczącym 
się mieszkańcom Gminy Majdan Królewski; 

3. Organizowanie i wspieranie programów edukacyjnych, korekcyjnych, zagospodarowania 
wolnego czasu dzieci i młodzieży; 

4. Organizowanie wsparcia dla osób i rodzin w trudnej sytuacji materialnej; 
5. Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych; 
6. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży; 
7. Organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych; 
8. Motywowanie i organizowanie różnych form aktywności ruchowej dla dzieci i młodzieży; 
9. Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń  

kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, 
spektakli, konkursów, wystaw, plenerów itp. przedsięwzięć artystycznych; 

10. Działalność szkoleniowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych; 

11. Wspieranie pomocą finansową i rzeczową społeczności Gminy Majdan Królewski; 
12. Organizowanie festiwali, kolonii i wycieczek, turystyki krajowej i zagranicznej dla 

mieszkańców Gminy Majdan Królewski; 
13. Organizowanie i finansowanie: 

a) Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, 
b) Imprez kulturalnych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości 

kulturowej, 
c) Działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej; 

14. Działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 
15. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich; 
16. Szeroko rozumiana działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju 

lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; 
17. Promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży; 
18. Działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego 

wypoczynku; 
19. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; 
20. Realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych w 

zakresie celu działalności statutowej Stowarzyszenia; 
21. Prowadzenie doradztwa w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i szeroko rozumianego 

rozwoju obszarów wiejskich; 
22. Wspieranie finansowe osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej; 
23. Realizacja programów dotyczących rozbudzania przedsiębiorczości dzieci i młodzieży; 



24. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem stowarzyszenia na poziomie 
krajowym i międzynarodowym; 

25. Prowadzenie innych działań związanych z realizacją celu Stowarzyszenia; 
26. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej uświadamiającej mieszkańcom 

problemy ludzkie, a w szczególności problemy społeczności Gminy Majdan Królewski i 
pobudzenie do pomocy potrzebującym; 

27. Wspieranie i propagowanie działalności artystycznej, ludowej i tradycji lokalnych; 
28. Propagowanie Różnych dziedzin sztuki i pieśni; 
29. Pogłębianie znajomości historii środowiska i regionu; 
30. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną pomagać potrzebującym i uczącym się; 
31. Działalność ekologiczna na rzecz środowiska; 
32. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego; 
33. Ochronę przyrody i krajobrazu; 
34. Współdziałanie z władzami sportowymi i edukacyjnymi, charytatywnymi, państwowymi 

o samorządowymi w celu zapewnienia społeczności lokalnej właściwych warunków do 
uprawiania sportu i edukacji, turystyki i szeroko rozumianej pomocy; 

35. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy Majdan Królewski; 
36. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia; 
37. Wspieranie programów popularyzacyjnych wiedzę o chorobach cywilizacyjnych, 

propagujących celowość dbania o własne zdrowie, a także podejmowania działań na rzecz 
zdrowia; 

38. Wspieranie programów promujących zdrowy styl życia; 
39. Wspieranie programów edukacyjnych w zakresie zapobiegania sytuacji, mogących 

powodować zagrożenia urazom oraz wypadkom komunikacyjnym z uwzględnieniem 
udzielenia pierwszej pomocy; 

40. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć 
związanych z rozwojem wsi; 

41. Inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących m.in. pozyskiwania środków 
z funduszy Unii Europejskiej. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Płaza Łukasz (Prezes), Lis Julia (Wiceprezes), Rębisz Ewelina (Sekretarz), Wit Maria 
(Skarbnik), Wilk Ewelina (Członek Zarządu) 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

a) Składek członkowskich, 
b) Dotacji, 
c) Środków otrzymanych od sponsorów, 
d) Darowizn, 
e) Zapisów i spadków, 

Decyzje w sprawach finansowych, materialnych i majątkowych podejmuje Zarząd. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 



1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie 
wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z 
uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 


