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2. Stowarzyszenie działa na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie posiada 

Komisję Rewizyjną, w skład 

której wchodzą:                             

1. Edyta Deptuła 

(Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej),                               

2. Dorota Olk - Koziatek 

(Członek Komisji)  

Uchwała Nr 2/2017 

Zebrania 

Założycielskiego  o 

przyjęciu regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego pn. Koło 

Gospodyń Wiejskich 

"Rychtowne Babki" w 

Baranowie z dn. 

05.12.2017 r.

NIE OSS.512.1.2018

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:                                                                                    

a) edukację kulturalną dzieci, młodzieży i 

dorosłych,                                                                                              

b) organizowanie imprez sportowo - 

kulturalnych, wyjazdów i wycieczek,                                                                                   

c) organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży 

oraz dorosłych,                                                                                                       

d) organizowanie imprez plenerowych, 

festynów, spektakli i koncertów,                                                                     

e) ochronę i promocję zdrowia,                                          

f) prowadzenie szkoleń, kursów, wystaw, 

jarmarków, imprez okolicznościowych i innych 

form kształcenia,                                                                                          

g) prowadzenie warsztatów kulinarnych 

podnoszących umiejętności sporządzania 

posiłków oraz promowanie zdrowej żywności,                                                                                

h) organizowanie i prowadzenie warsztatów 

rękodzielniczych, oraz kształtowanie 

zainteresowań i zamiłowań związanych z 

rękodziełem ludowym,                                                                     

i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

ul. Długa 13,                                   

06-320 Baranowo

Przedstawicielem i osobą uprawnioną do 

reprezentowania Stowarzyszenia jest: 

Teresa Jeromin

SZ/5/2018 Koło Gospodyń 

Wiejskich                

"Rychtowne Babki" 

w Baranowie

05.01.2018 r. 1. Cele Stowarzyszenia to:                                       

a) współdzialanie z innymi organizacjami 

społecznymi, organami administracji 

samorządowej wszystkich szczebli w celu 

realizacji celów statutowych Stowarzyszena,                                                                                             

b) rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej 

kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i 

rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz 

rozwoju społecznego i kulturalnego,                                                 

c) upowszechnianie działań wszachstonnego 

rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz 

zagospodarowania czasu wolnego dzieci, 

młodzieży i dorosłych,                                                

d) prowadzenie różnego rodzaju działań 

mających na celu integrację społeczną i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców obszarów wiejskich,                                                          

e) prowadzenie działalności kulturalnej i 

oświatowej,                                                                              

f) kultywowanie historii, tradycji i kultury ze 

szczególnym uwzględnieniem folkloru,                            

g) promocja walorów regionalnych mających na 

celu rozwój społeczno - kulturalny oraz 

turystyki,                                                                                            

h) dążenie do poprawy ochrony zdrowia, 

propagowanie metod i sposobów zdrowego 

stylu życia,                                                                              

i) ochrona środowiska naturalnego, poprzez 

dbałość o przyrodę i krajobraz oraz 

propagowanie wiedzy na temat ochrony 

środowiska.
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