
1 Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego                   

2 Terem działania stowarzyszenia zwykłego

3 Środki działania stowarzyszenia zwykłego
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1. Cele Stowarzyszenia to:                                                 

a) integracja i aktywizacja mieszkańców wsi,                                                                                           

b) podejmowanie działań na rzecz kultury i 

tradycji regionalnych,                                                 

c) podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

turystyki, sportu i rekreacji,                                                

d) podejmowanie działań prozdrowotnych,                                                          

e) podejmowanie działań na rzez dzieci 

wiejskich, osób samotnych  i potrzebujących 

opieki,                                                                               

f) podejmowanie działań proekologicznych na 

rzecz ochrony przyrody,                                                        

g) pielęgnowanie tradycji kulturowych.

2. Stowarzyszenie działa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej grancami, ze 

szczególnym uwzględnieniem gminy Czarnia w 

powiecie ostrołęckim.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez 

następujące środki działania:                                                 

a) organizowanie spotkań i imprez dla 

mieszkańców wsi,                                                          

b) organizowanie wyjazdów turystycznych i 

imprez sportowych,                                                     

c) organizowanie imprez okolicznościowych dla 

dzieci,                                                                                     

d) organizowanie działań prozdrowotnych i 

przeciwdziałających patologii społecznej,               

e) organizowanie spotkań, szkoleń oraz 

wszelkich działań z zakresu ekologii oraz 

budowa i dbałość o obiekty, które mogą temu 

służyć.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina 

Myszyniec, powiat ostrołęcki,  województwo 

mazowieckie.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Edukację kulturalną dzieci, młodzieży i 

dorosłych.

b) Organizowanie imprez sportowo – 

kulturalnych, organizowanie 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, warsztatów, 

wystaw, jarmarków, imprez okolicznościowych i 

innych form kształcących.

g) Prowadzenie świetlicy wiejskiej.

h) Prowadzenie warsztatów kulinarnych 

podnoszących umiejętności, oraz promujących 

zdrową żywność.

i) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zalesie 36a,               

07-430 Myszyniec

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane 

jest przez przedstawiciela: Jarosław 

Drężek.

Stowarzyszenie posiada 

Komisję Rewizyjną, w skład 

której wchodzą:                       

1. Zdzisław Laska,                  

2. Mirosław Murzyn,           

3. Jerzy Tyc.

Uchwała Nr 3/2017 

Zebrania 

Założycielskiego 

Członków 

Stowarzyszenia 

zwykłego - "Inicjatywa 

dla Zalesia" w Zalesiu,               

gmina Myszyniec                

z dn. 18.01.2017 r.             

o przyjęciu Regulaminu 

stowarzyszenia

OSS.512.2.2017NIESZ/2/2017 Inicjatywa              

dla Zalesia

25.01.2017 r. 1. Cele Stowarzyszenia to:                                             

a) Współdziałanie z innymi organizacjami 

społecznymi, organami administracji 

samorządowej wszystkich szczebli w celu 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

b) Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej 

kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i 

rozbudzanie inicjatyw obywatelskich  na rzecz 

rozwoju społecznego i kulturalnego.

c) Upowszechnianie działań wszechstronnego 

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 mająca 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.

Data wpisu do 

ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego

Reprezentacja                                         

stowarzyszenia zwykłego

SZ/1/2017 Koło Gospodyń         

Wiejskich                  

w Surowem

25.01.2017 r.                 

zm.01.02.2018 r.      

zm.28.05.2019 r. 

Surowe 192B,           

07-431 Czarnia

Stowarzyszenie zwykłe reprezentowane 

jest przez przedstawiciela: Ewa 

Kossakowska.

Uwagi

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego

OSS.512.1.2017   

OSS.512.3.2018      

OSS.512.2.2019

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej.

Uchwała Nr 2/2017 

Walnego 

Założycielskiego 

Zebrania Członków 

Stowarzyszenia 

(zwykłego) - Koło 

Gospodyń Wiejskich                        

w Surowem,              

gmina Czarnia                     

z dn. 12.01.2017 r.             

o przyjęciu Regulaminu 

stowarzyszenia;                                                                

Uchwała Nr 1/2018 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia 

(zwykłego) - Koło 

Gospodyń Wiejskich                        

w Surowem,              

gmina Czarnia                       

z dn. 27.01.2018 r. w 

sprawie dokonania 

zmiany w regulaminie; 

Uchwała Nr 3/2019 

Walnego Zebrania 

Członków 

Stowarzyszenia 

(zwykłego) - Koło 

Gospodyń Wiejskich                        

w Surowem, gmina 

Czarnia z dn. 15.05.2019 

r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego Koło 

Gospodyń Wiejskich w 

Surowem (po 

zmianach).

NIE

Przekształcenie lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru

Numer 

kolejny w 

ewidencji

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego


