
1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego                   

2 Terem działania stowarzyszenia zwykłego

3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Łęg Przedmiejski 60B, 

07-402 Lelis

Członkami Zarządu są:                                          

1. Jan Karczewski - Prezes,                                              

2. Michał Orłowski - Zastępca Prezesa,                                                                                         

3. Aneta Pędzich - Sekretarz,                                                                

4. Milena Sobiech - Skarbnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zgodnie z zapisami pkt 28. Regulaminu 

Stowarzyszenia:  Stowarzyszenie 

reprezentuje, również w zakresie 

zaciągania zobowiązań majątkowych, 

dwóch członków Zarządu - w tym Prezes, 

działając łącznie.

Stowarzyszenie posiada 

Komisję Rewizyjną, w skład 

której wchodzą:                       

1. Grzegorz Podbielski,                  

2. Krystyna Żyłowska,           

3. Mateusz Michalski.

Uchwała Nr 2 Zebrania 

Założycielskiego z dn. 

4.07.2021 roku o  

przyjęciu regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego

NIE OSS.512.3.2021SZ/17/2021 Zespół 

Folklorystyczny 

PODSYBKA 

KURPIOWSKA

1. Cele Stowarzyszenia to:                                                                                                                                                  

1) propagowanie kultury regionu Kurpiowskiego 

Puszczy Zielonej oraz kultury ludowej w Polsce 

oraz poza jej granicami.

2) prowadzenie działalności artystycznej w 

zakresie tradycji i folkloru polskiego.

3) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz 

popularyzatorskiej.

4) animacja wydarzeń kulturalnych promujących 

polską tradycję patriotyczną, folklorystyczną, 

ludową oraz religijną.

5) jednoczenie środowiska artystycznego dla 

harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych.

6) rozwijanie zdolności artystycznych członków 

Stowarzyszenia.

7) prowadzenie różnego rodzaju działań 

mających na celu integrację społeczną 

środowiska lokalnego.

8) współpraca z zespołami folklorystycznymi z 

Polski oraz spoza jej granic.

9) opieka organizacyjna, finansowa i 

merytoryczna na rzecz członków Stowarzyszenia.

10) inne działania na rzecz regulaminowych 

celów Stowarzyszenia.      

2. Stowarzyszenie działa na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:                                                                                           

1) naukę śpiewu, tańca i muzyki ludowej, 

folklorystycznej, patriotycznej oraz religijnej.                                                                                             

2) prowadzenie grup śpiewaczych, tanecznych 

oraz kapeli.                                                                                                                                                   

3) organizowanie wydarzeń artystycznych.                                                                                                             

4) uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych 

organizowanych z własnej inicjatywy bądź 

podmioty obce w Polsce oraz poza granicami 

kraju.                                                                                       

5) organizowanie warsztatów, festiwali, 

przeglądów, spotkań z artystami i twórcami 

ludowymi i innych wydarzeń artystycznych.

6) działalność popularyzatorską i edukacyjną w 

obszarze zjawisk artystycznych.                                                                     

7) współpracę z władzami państwowymi i 

samorządowymi oraz placówkami kulturalnymi i 

oświatowymi w celu propagowania działalności 

artystycznej, folklorystycznej, ludowej, 

patriotycznej oraz religijnej.                                                                                                

8) organizowanie współpracy z zespołami 

folklorystycznymi z Polski oraz spoza jej granic.                           

27.07.2021 r.

Data wpisu do 

ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego

Reprezentacja                                         

stowarzyszenia zwykłego

Numer 

kolejny w 

ewidencji

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego

Uwagi

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru


