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1. Cele Stowarzyszenia:                                                                    

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw 

obywatelskich i podejmowanie działań na rzecz 

rozwoju społeczności lokalnych i ochrony 

środowiska a w szczególności działalność:                                                                  

1. Edukacyjna, oświatowa i wychowawcza,                                                                   

2. Kulturalna, w zakresie sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tredycji,                                                                              

3. Kultury fizycznej i sportu,                                                                   

4. Ochrona środowiska, ekologii, ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego,                                                                    

5. Wspierania rozwoju gospodarczego, 

gospodarki przestrzennej i infrastruktury w 

oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju,                                                                

6. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest 

obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 

poprzez:                                                                                              

1. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji 

obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym;                                                                                                    

2. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk w celu 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy 

Kadzidło i powiatu ostrołęckiego, w 

szczególności w procesie stanowienia prawa 

miejscowego przez władze samorządowe;

3. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk we 

wszystkich sprawach dotyczących kształtowania 

postaw obywatelskich i prospołecznych;

4. Działalność informacyjną, edukacyjną w celu 

kształtowania postaw obywatelskich i 

prospołecznych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Działania wspomagające rozwój społeczności 

lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji 

pozarządowych i innych instytucji działających 

na rzecz dobra publicznego w różnych 

dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, 

nauka, kultura, informacja, integracja 

europejska, ochrona środowiska, ochrona 

zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, 

charytatywna i humanitarna);

6. Działania służące wyrównywaniu szans grup 

słabszych lub zagrożonych społecznym 

wykluczeniem;

7. Propagowanie idei ekologicznych i prawa 

ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej;

8. Współpracę z samorządem Gminnym, 

samorządem Powiatowym, instytucjami 

państwowymi oraz organizacjami i 

stowarzyszeniami kompetentnymi w zakresie 

realizacji celów Stowarzyszenia, poprzez 

przedstawianie analiz, wniosków i postulatów, 

opinii o planach miejscowych, szeroko 

rozumianym kształtowaniu przestrzeni, w tym 

zagadnień ochrony środowiska i ekologii;

9. Uczestniczenie w postępowaniach 

administracyjnych związanych z celami 

Stowarzyszenia;

10. Organizację ruchu obywatelskiego na rzecz 

kształtowania ładu przestrzennego miast i gmin 

znajdujących się w obszarze zainteresowania 

Stowarzyszenia;

11. Działania na rzecz kształtowania postawy 

dbałości o ochronę przyrody;

12. Informowanie społeczeństwa o planach i 

przedsięwzięciach Gminy oraz Powiatu oraz 

nowych uregulowaniach prawnych związanych z 

celami Stowarzyszenia;

13. Nieodpłatne promowanie otwartego 

podejścia do kształtowania przestrzeni poprzez 

ogłaszanie konkursów na projekty 

urbanistyczne, architektoniczne, z zakresu 

ochrony środowiska, nieodpłatne 

podejmowanie inicjatyw w zakresie 

promowania rozwiązań urbanistycznych, 

architektonicznych, ekologicznych i 

środowiskowych, mających na celu poprawę 

funkcjonowania obszarów związanych z celem 

działania Stowarzyszenia;

14. Nieodpłatne promowanie inwestycji 

wartościowych z punktu widzenia celów 

Stowarzyszenia;

15. Nieodpłatne promowanie rozwoju 

komunikacji publicznej, budowy i modernizacji 

ulic i ciągów komunikacyjnych wpływających 

pozytywnie na układ komunikacyjny terenów 

związanych z celem działania Stowarzyszenia;

16. Nieodpłatne promowanie ochrony przyrody 

oraz racjonalnego wykorzystania naturalnych 

walorów regionu związanego z celem działania 

Stowarzyszenia;

17. Współdziałanie z innymi instytucjami, 

organizacjami i osobami dla osiągania 

wspólnych celów statutowych;

18. Organizowanie pikiet i manifestacji.
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Przedstawicielem i osobą  

reprezentującą Stowarzyszenie jest:  

Elżbieta Anna Kaczyńska

Stowarzyszenie zwykłe nie 

posiada organu kontroli 

wewnętrznej.
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