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l. Dane oferenta/efe+entółłl1}3)

1 ) nazwa: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej''Aktywni''

2) forma prawna:o)

(x) stowarzyszenie ()fundacja

( ) koŚcielna osoba prawna ( ) koście|na jednostka organizacyjna

( ) spÓłdzie|niasocja|na ( ) inna...

3) numer w KĘowym Rejestze Sądowym, w innym rejestrze |ub ewidencji:s)

0000572930

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)01.09.2015

5) nr NIP: 8212644249 nr REGON: 362416645

6) adres:

miejscowoŚc: Wo|ka Wiśniewska u|.: Nie dotyczy

dzie|nica Iub inna jednostka pomocnicza:ł Nie dotyczy

gmina: WiŚniew powiat:8) sied|ecki

wojewodztwo: mazowieckie

kod pocztowy: 0B-112 poczta: Wiśniew

7) tel.: 693 629 952, 606 327 715 faks: Nie dotyczy

e-mail: st.aktywni@gmail.com http://srslaktywni.pl/

8) numer rachunku bankowego: 36 1240 2685 1'1 1 1 00'10 6488 5303

nazwa banku: Bank Pekao S.A.

9) nazwiska i imiona osÓb upoważnionych do reprezentowania oferenta/e{e+entłitł1):

a) Prezes Zarządu - Mańa Maciejewska

b) Skarbnik _ Monika Ciołek

c) Członek Zarządu - Agnieszka Edyta Bulik

'10) nazwa, adres ite|efon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,

o ktÓrym mowa w ofercie:g)

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Loka|nej ,,Aktywni',, WÓ|ka Wiśniewska 60' 08-112 Wiśniew
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11)osoba upowaŻniona do składania wyjaŚnień dotyczących oferty (imię inazwisko oraznr te|efonu

kontaktowego)

Mańa Maciejewska - 693 629 952

Monika Ciołek - 606 327 715

1 2) przedmiot działa I ności pozytku pu b I iczne go:

a) działaInoŚc nieodpłatna pozytku pub|icznego
1. Działa|nośÓ kultura|no - oświatowa i rekreacyjno - spońowa na rzecz dzieci i młodziezy.
2. Prawidłowe zagospodarowanie czasu woInego dzieciom i młodziezy.
3. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań.
4. organizowanie |etniego i zimowego wypoczynku d|a dzieci i młodziezy.
5. Promocja ku|tury, w szczegÓ|noŚcitworzonejprzez |udzi młodych i do nich adresowanej
6' Promocja ku|tury fizycznĄ, spońu i turystyki oraz zdrowego trybu zycia.
7. Integrowanie |okalnej społecznoŚci.
B. Edukacja |oka|nej społecznoŚci.
9. Popieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich.
10. Promowanie iwspieranie rozwoju edukacji.
1 1 . P romowan ie walorÓw tu rystyczn o-wypoczyn kowych Mazowsza.
12. Promowanie iwspieranie rozwoju: spońu, turystyki iwypoczynku.
13. Wzajemna pomoc i integracja członkow Stowarzyszenia.

b) działaInoŚć odpłatna pozytku pub|icznego

Sprzedazy towarów Iub usług wytworzonych Iub świadczonych przez osoby bezpośrednio
kozystające z działa|ności pozytku pubIicznego, w szczegÓ|ności w zakresie rehabiIitacji oraz
przystosowania do pracy zawodowej osob niepełnosprawnych oraz reintegracjizawodowej i
społecznej osob zagrożonych wyk|uczeniem społecznym.

13) jeze|i oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą.) działaInoŚć gospodarczą:

a) numer wpisu do Ęestru przedsiębiorcÓw: Nie dotyczy, obecnie nie jest prowadzona działalnośc

odpłatna pozytku pub|icznego.

b) przedmiot działaIności gospodarczej

Nie dotyczy
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ll. lnformacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczen lem podstawy prawnello)

Nie dotyczy

|l|. Szczegółowy zakres nzeczowy zadania pub|icznego proponowanego do realizacii

1. Krótka charakterystyka zadania pubIicznego

Stowarzyszenie Rozwoju SpołecznoŚci Loka|nej ,, Aktywni'' zorganizuje w okresie od 03.12.2015r'

do 30'12.2015r. trwające trzy dni spotkania związane z turystyką pieszą i krajoznawstwem.

Ze wzg|ędu na okres zimowy i panujące warunki pogodowe o dokładnym terminie wycieczek oraz

spotkań uczestnicy będą informowani na bieząco za pomocą strony internetowej oraz kontaktu

te|efonicznego i mai|owego. W ciągu trzech dni uczestnicy spotkań będą mog|i:

- 1dnia: Zwiedzic ZespÓł Dworsko- Parkowy w MoŚcibrodach; usłyszec historię dworu opowiedzianą

przez obecnych właścicieli oraz zostaną zapoznani z obecną funkcją dworu i gospodarstwa

rybackiego, ktore jest jednym z większych na naszym terenie i zgodnie z prawie 200.|etnią tradycją'

zajmuje się głÓwnie hodow|ą i sprzedazą karpia; obeyzą pamiątkowe kroniki; będą mogli spróbowac

swoich sił podczas przejaŻdŻki konnej w formie oprowadzaniaw za|eŻności od panującej pogody;

posiłek;

-2 dnia: Zwiedzić oko|icę - historia i znaczenie głazu granicznego Wolce Wiśniewskiej i2 kzyŻe

w |esie, ktÓre wg podań było miejscem straceń powstańcÓw orazkzyŻ w Gajkach. Historia wsi

i Gminy WiŚniew zostanie zaprezentowana uczestnikom podczas pokazu multimediaInego

zrea|izowanego dzięki materiałom udostępnionym przez wie|oletniego dyrektora i pedagoga szkoły

w Białkach Pana Tadeusza Kacprzaka' ktory z wykształcenia i zamiłowania jest historykiem.

Spotkanie zakonczy wspÓlna zabawa.

- 3 dnia: Nastąpi podsumowanie projektu w świetlicy w Wó|ce WiŚniewskiej, w czasie ktorego

uczestnicy będą mog|iwymienić się spostrzeieniami ze wspo|nych wędrówek oraz historii z nimi

związanych'

w'
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2. opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich

pnzyczyn oraz skutków

Brak ofeńy na spędzanie wo|nego czasu dla dzieci na wsi wskazuje na potrzebę zorganizowania

dzieciom wypoczynku' ktÓry poszerzy ich wiedzę na temat oko|icy, w ktÓrej zamieszkują oraz zapewni

wypoczynek na Świeiym powietrzu poprzez wycieczki piesze oraz jazdę konną w za|eżności od

pogody. Ferie Świąteczne to czas, kiedy dzieci dysponują nadmiarem czasu, co powoduje, Że duŻą

częŚć czasu spędzają bez ruchu przed te|ewizorem i komputerem' Turystyka i krajoznawstwo na|eią

do tych sfer, ktÓre wzmacniają i rozwijają wŚrod dzieci i młodziezy' a także osob dorosłych takie cechy
jak: ciekawosć, Żądza wiedzy, fantaĄa, radośc z przygody i zabawy, otwartość, chęÓ

eksperymentowania, humor, energia.
- odgrywają ogromną rolę wychowawczą, poniewaŻ kształtują pozytywne cechy charakteru, wpływają

na postawy, pog|ądy, przekonania orazUznawane wartoŚci, zasady wspołzycia iwspołdziałania

w grupie ko|ezeńskiej.
- Są doskonałymiformamiwypoczynku, wyrabiają nawyk racjona|nego i poiytecznego spędzania

wo|nego czasu, dostarczają wie|u wraień, radości, satysfakcji, regenerują siły do pracy W szko|e,

pod noszą sprawn ośĆ fizy czną, uczą wytrwałości, współzawod n ictwa, i nteg rują g ru pę.
- Mają duzy wpływ na rozwÓj inte|ektua|ny, pomagają w kompensacji niepowodzeńw szko|e.
- Rozwijają i ndywiduaIne zamiłowan ia i zainteresowan ia.
- zb|iŻąączłowieka do natura|nych warunkÓw przyrody.

Turystyka i krajoznawstwo stwarzają takie sytuacje, w ktÓrych sami, w praktycznym działaniu

zdobywają Życiowe doświadczenie, nawyki i wzory postępowania. KrĄoznawstwo jest rowniez

wie|ostronną i komp|eksową znajomością kraju;jego przeszłoŚci, wspołczesności, za szczegÓ|nym

uwzględnieniem własnych regionÓw. Krajoznawstwo iturystyka wzajemnie się uzupełniają, niosą

w sobie cenne wańoŚci ku|turotwÓrcze i zdrowotne.

3. opis grup adresatów zadania publicznego

Spotkania będą zorganizowane d|a dzieci i młodzieży oraz osÓb dorosłych z uwzg|ędnieniem podziału

na kobiety i męŻczyzn w grupie docelowej. Łącznie w spotkaniach weŹmie udział około 30 osób

z terenu gminy WiŚniew

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z rea|izaĄą zadania

pub|icznego, w szczegó|ności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia

standardu realizacji zadania.ll)

Nie dotyczy
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5. lnformacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferenUoferenci1) otrzymał/otrzymati1)dotację na

dofinansowanie inwestycji związanych z rea|izaĄązadania pub|icznego z podaniem inwestycji, ktÓre

zostały dofinansowane, organu ktÓry udzie|ił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakładane cele rea|izacjizadania publicznego oraz sposób ich reallzacji

Gele poznawcze:
- łączenie wiedzy zdobytej na spotkaniach z praktyką,
- Świadome ukierunkowanie wycieczek turystyczno - krajoznawczych na poMórzenie i pogłębienie

wiedzy juz posiadanej,
- umoż|iwienie uczestnikom samodzie|nego sprawdzenia zdobycia wiedzy podczas zajęc praktycznych'
- rozwĄ zdo|noŚci obseruvacyjnych i dostrzeganie zjawiskprzyczynowo - skutkowych,
. kształtowanie nawykÓw prawidłowego wykorzystania walorÓw Środowiska geograficznego d|a zycia

człowieka,
. poznawanie sposobów aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Gele wychowawcze:
- kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wańoŚciwynikających z przebywania w Świecie
przyrody i kultury,
- zaspokojenie potrzeb ku|tura|nych, budowanie wraz|iwoŚci i poczucia piękna, dązenie do rozwoju

emocjonalnego i estetycznego,
- kształtowanie emocjona|nych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa ku|turowego

własnego regionu,
- tworzenie postaw otwańych na wspołdziałanie w ramach grupy i ku|turę bycia.

ce|e te moina osiągnąĆ poprzez:

1' organizowanie i udział w pieszych wędrowkach po oko|icy oraz przy uŻyciu a|ternatywnych środkow

|okomocji, np.: zaprzęg konny, rower itp.

2. Zbieranie ciekawych pamiątek i okazow ze sz|aków turystycznych.

7. Pogłębianie wiadomoŚci historycznych przezzapoznanie z przeszłoŚcią i zabytkami.

8. Poznawanie własnego regionu pod wzg|ędem historycznym, geograficznym i etnograficznym.

9. Pogłębianie wiedzy dotyczącej ochrony przyrody.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

1.Trasa jazdy konnej: teren Zespołu dworsko. parkowego w Mościbrodach, gm. WiŚniew.

2.Teren zespołu dworsko- parkowego w MoŚcibrodach, gm. Wiśniew.

3.Trasa wycieczki pieszej: WÓ|ka Wiśniewska oraz |as na terenie Sied|ecko-Węgrowskiego obszaru

Chronionego Krajobrazu, gm' Wiśniew.

4. Miejsce pogadanki, pokazu mu|timedia|nego i zabawy: Swiet|ica w Wo|ce WiŚniewskiej, gm. Wiśniew.

- WIP
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8. opis poszczegótnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)
'1 ' opracowanie dokumentÓw naboru ludziału uczestnikÓw' przygotowanie dokumentów i rzeczy

n iezbęd n ych do przeprowadze n ia wycieczek tu rystycznych ;
2. Rozpowszechnienie wśrod mieszkańcÓw gminy informacji o organizowanych wycieczkach i

spotkaniach - strona internetowa stowarzyszenia oraz gminy, Facebook, ulotki wywieszone na tablicach

informacyjnych;

3. Przygotowanie zgłoszeń uczestnikow;

4. Zrealizowanie programu 1-go dnia;

5. Zrealizowanie programu 2-go dnia;

6. Zrealizowanie programu 3-go dnia.

9. Harmonogramtt)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 03.12.2015 do 30.12.2015

Poszczegolne działania w zakresie

realizowanego zadania

publicznegola)

Terminy realizacji

poszczegolnych

dziatań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

działanie w zakresie reaIizowanego zadania
publicznego

1 .opracowanie dokumentÓw,

ogłoszeń' podział zadań.

2. P rzeprowadzenie akcj i

informacyjnej o projekcie.

3. Nabor uczestników

4' Zawarcie umowy na organizację

zadań przewidzianych do reaIizacji

pienvszego dnia.

5. Zrea|izowanie działań z 1-go dnia

spotkań turystycznych.

6. Zrea|izowanie działań z2-go dnia

spotkań turystycznych'

7. Spotkanie podsumowujące

projekt 3-go dnia.

8. Uregu|owanie zobowiązań

i rozliczenie finansowe zadania.

grudzień 2015

grudzień 2015

grudzień 2015

grudzień 2015

grudzień 2015

grudzień 2015

grudzień 2015

30 grudzień 2015

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie



,| 0. Zakładane rezu ltaty rea l izacj i zadan ia pu bl icznegol 5)

'l 'około 30 osob, w tym dzieci i młodziezy, weŹmie udział w spotkaniach turystyczno- krajoznawczych

2' Jazda konna w formie oprowadzania d|a uczestnikÓw;

3. Jedna wycieczka piesza związana ze zwiedzaniem terenu Zespołu dworsko. parkowego w

MoŚcibrodach

4.Jedna wycieczka piesza po okolicy,

5. Jeden pokaz mult imedialny;

6. Jedna pogadanka na tematy związane z historią okolicy;

7. W racjona|ny sposÓb zagospodarowany będzie wo|ny czas;

8' Integracja Środowiska |oka|nego;

9. Pozytywny WpłyW na poziom kształtowania Życia kulturalnego w gminie.

lV. Kalkulacja pzewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów
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Koszt
całkowit
v
(W zł)

z tego do
pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z tego z finansowych
środków własnych,
środków
z innych Źródeł ' w tym
wpłat i opłat adresatóW
zadaniapublicznego '

(w zł)

Koszt do pokrycia
z wkładu osobowego,
W tym pracy społecznej
członków
i świadczeń woIontariuszy
(w zł)

Kosztv
,.n"rytorya.n"18) po
stronie ... (nazwa

Oferenta)1s)'.
1) opracowanie
dokumentów
naboru/udziału,
kańy zgłoszenia;
2) pzygotowanie
informacji o
projekcie na stronę
internetowq, media
społecznościowe
ulotki;
3) Nabór
uczestników

4) Jazda konna,
posiłek, zwiedzanie
i piesze wędrówki
( '1dzień);

5)Przygotowanie
poKazu
mult imedialnego
dotyczącego Wsi
i gm. Wiśniew oraz
udostępnienie
nroiektora

4 20

20

20

I 000

20

gooz.

gooz.

gooz.

usługa

gooz.

80

40

20

1 000

100

0

0

0

1 000

0

0

80

40

20

0

100
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t l Koszty obsługi."/
zadania
publicznego, w tym
koszty
administracyjne po
stronie ...(naan
Oferenta)1e\ :
1) zawarcie umowy
na organizację
działań 1.go dnia
2)obsługa księgowa
spraw związanych
z rea|izaĄą danego
projektu

1 20

20

godz.

godz.

20

't00

0

0

20

100

i l l Inne koszty, w tym
koszty
Wyposażenia
i promocji po
stronie ... (nazwa
oferenta)1e) :
1) Nie dotyczy
2 ) . . . . . . . .

0 0 0 0 0

IV ogółem: I JOU
'1000 0 360

2. Pzewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacii 1000 zł 74 o/o

z Srodki finansowe Własne',)

ozł 0%
? Srodkifinansowe z innych żrÓdeł ogołem (Środkifinansowe Wymienione

w pkt .  3 .1-3 .3)11)
0zł 0%o

3 .1 Wpłaty i opłaty ad resatow zadania pu b I icznego''

0zł 0%

3.2 Środki finansowe z innych irÓdeł pub|icznych (w szczego|noŚci: dotacje

z budżetu państwa |ub budzetu jednostki Samorządu terytoria|nego,
funduszy ce|owych, Środki z funduszy struktura|nych)',,

0zł 0o/o

3.3 pozostałe|/

0zł 0%o

4 Wkład osobowy (w tym Świadczenia Wo|ontariuszy i praca społeczna

członków) 360 zł 26%

Ą ogÓłem (Środki wymienione w pkt 1- 4) 1360 zł 100%
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Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finansow publicznych

Kwota ŚrodkÓw
(w zł)

lnformacja o tym, czy
wniosek (ofeńa)

o przyznanie
ŚrodkÓw został (-a)

rozpatrzony(-a)
pozytywnie' czy teŻ

nie został(-a) jeszcze
rozoatrzonv(-a)

Termin rozpatrzenia -
w przypadku

wnioskÓw (ofert)
nierozpatrzonych do

czasu złożenia
niniejszej oferty

Nie dotvczv
TAI(NIE' '

TAK/NIE' '

TAKNIE. ,

TAK/NIE' '

3. Finansowe środkiz innych żródeł publicznych21)

V. lnne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy rea|izaĄi zadania pub|icznego22)

Rea|izacja zadania tj' opracowania dokumentacji, przygotowania spotkań zostanie wykonana

w ramach pracy społecznej członków stowarzyszenia- osoby posiadające doŚwiadczenie

W opracowywaniu dokumentacji. obsługę administracyjną zapewni zarząd stowarzyszenia, ktory

posiada doŚwiadczenie we wdraŻaniu projektÓw z priorytetu |X Po KL natomiast obsługa

księgowa zostanie zapewniona przez członka stowarzyszenia posiadającego doświadczenie

w księgowoŚci.

2' Zasoby rzeczowe oferenta/oferentÓw1) przewidywane do wykorzystania przy rea|izacji zadania23)

Przy rea|izacji zadania będą wykorzystane: materiały biurowe oraz zasoby prywatne członkow

stowarzyszenia: projektor z ekranem, laptop, aparat.

3. Dotychczasowe doświadczenia w rea|izacji zadań pub|icznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,

ktÓre z tych zadań rea|izowane były we wspÓłpracy z administracją pub|iczną).

Ze wzg|ędu na wpis stowarzyszenia z dn. 01.09'2015 do KRS, jako nowopowstała organizacja nie

posiada jeszcze doświadczenia w rea|izacji zadań pub|icznych' Jednak stowazyszenie tworzą

osoby, ktÓre mają duzy potencjał i w ramach grupy nieforma|nej KGW w Wó|ce WiŚniewskiej

t0 wp
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organizowały Wie|e imprez oko|icznościowych połączonych z ich roz|iczeniem. Ponadto w skład

stowazyszenia wchodzą osoby' ktÓre zawodowo zajmują się księgowoŚcią, a takŻe mają

doŚwiadczenie w realizacji projektÓw dofinansowanych z Unii Europejskiej. Powyisze zapewnia
prawidłową realizację zadania pu blicznego.

4. lnformacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać rea|izację zadania pub|icznego w trybie,

o ktÓrym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|ności pożytku pub|icznego

i o wolontariacie.

Nie
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oŚwiadczam (.y)' ze:

1) proponowane zadanie pub|iczne w całoŚci mieści się w zakresie działa|noŚci pozytku pub|icznego

ofe re nta/ef,ełen{lw1 ) ;

2)w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranier)opłat od adresatow zadania;

3) oferenUefierenełl) .|est/są1) związany(-ni) niniejszą ofeńą do dnia3'12.2015r.',

4) w zakresie związanym z otwańym konkursem ofert' w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takŻe wprowadzaniem ich do systemow informatycznych,

osoby, których te dane dotyczą, złoŻyły stosowne oŚwiadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 , poz' 926, z pożn. zm');

5) oferenUefuren6;l) składający niniejszą ofeńę nie za|ega (-ją)/za|ega(-ią).\ z opłacaniem naleinoŚci

z tytułu zobowiązań pod atkowych/składek na u bezpieczen ia społeczn e1 );

6) dane okreś|one w częŚci l niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właśeiłvą

eołaenetą*);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktua|nym stanem prawnym

i faktycznym.

STOWARZYSZENI  E
R'ozwo,U spotsczxoścl toKAtNE|"aKTUWnt"

Wó|ka Wśnievrta 60, o&112wiśnicw
NIE 821-26+42-{9, REGON: 36241664S000fi)

(podpis osoby upowaŻnionej
lub podpisy osób upowainionych

do składania oświadczeń wo|i w imieniu
ofe re nta/efełentóvi1 )

Data /LI /1, R0lf

Zalłączniki:
1. Kopia aktua|nego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru |ub ewidencji2a)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotow składających ofeńę wspÓ|ną niz
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właŚciwego rejestru - dokument potwierdzający
upowaznienie do działania w imieniu oferenta(-ów)'

Poświadczen ie złozenia ofeńV25)

Adnotacie urzedowe25)

I2
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1) Niepotrzebne skreślić'
f) Rodzajem zadaniajest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art.4 ustawy zdnia24 kwietnia

2003 r. o działalnoŚci poĄ'tku publicmego i o wolontariacię.
3) Każdy z oferentów składających ofertę wspóln4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwę

pola.
4) Forma prawna ozt|acza formę działalnoŚci organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej

okreŚlon4 na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosuŃu Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalnoŚci
porytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotniczę straŻę poi.amę oraz innę. NaleŹy zaznaczyĆ
odpowiednią formę lub wpisać inną'

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) osiedle, sołęctwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Nalezy wypełnić jeżeli

zadanię publiczrre proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypetniać w prąpadku miasta stołecznego Warszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych' placówek i innych jednostek organizacyjnych oforenta. Nalezy wypełnić jeśli

zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.
10) Należry określić czy podstawą są zasady określone w stafucie, pełnomocnictwo, prokura czy teżz inna

podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.
11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.
12) opis musi być spójny z harmonogramem i kosŹorysem. W prrypadku ofeĘ wspólnej - nalezy wskazac

dokładny podział działai w ramach rea|izacji zadania publicmego międry składającymi ofertę wspólną.
13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończęnia poszczególnych działań oraz liczbowę

okręŚlęnie skali działań planowanych prry rea|izacji zadania publicmego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania publicznego' np. liczba Świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

l4) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadatia publicznego _ czy będątrwałe oraz w jakim stopniu reaIizacja

zadaniaprryczyni się do rozwiązania problemu społecznego |ub złagodzi jego negatywne skutki.
16) Należry uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzęczy,

wynagrodzeń.
1 7 ) D oĘ czy jedynie wspierania zadania publiczne go.
18) NaleĄ wpisać koszty bezpośrednio związane z cęlęm realizowanego zadaniapublicznego'
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołqczają do tabeli informację o swoich osztach.
20) Nalezy wpisać kosfy związane z obsługą i administracjq realizowanego zadania' które związane s4

z wykonywaniem dztałaf' o charaktęrze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą
finansową i prawną projektu.

2l) Wypełnienię fuku|tatywnę - umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w $ 16
ramowęgo wzoru umowy, stanowiącego załqcznlk nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofer|y i ramowego wzoru umowy dotyczących
rea|izacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. DoĘczy jedynie oferry
wspierania r ealizacji zadania publicme go.

22) lnformacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy reaIizacji zadania publicznego, oraz
o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku ofeĘ wspólnej na|eŻy przryporządkować zasoby kadrowe do
dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiĄ. W przypadku ofeĄ wspólnej naleĄ przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponuj 4cych nimi oferentów.

24) odpis musi być zgodny z aktualnym Stanęm faktycmym i prawnym, nięza|ężnię od tego, kiedy został
wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicmej.
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Zotącznik Nr 2

Do uchwĄ nr L/2ot5

z dnio ....... l ipco 2OI5r.
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$1

Stowarryszenie Rozrvoju Społeczności Lokalnej ,,Aktywnio,zwane dalej Stowarzyszeniem,
posiada osobowość prawną.

Stowarryszenie Rozrvoju Społeczności Lokalnej ,,Aktywni',zwane dalej Stowarzyszeniem,
działanapodstawie Ustawy zdnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniachoruz
postanowień niniej szego statutu.

{$ f

Stowarzyszenie spełnia warunki Or ganizacji Pofiku Publicznego.

$3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. zgodnie
zprzeprsa,nri prawa.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, a
także ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

lł{

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wólka Wiśniewsko, Bffi. Wiśniew, pow. siedlecki

{is

Stowarzyszenie opiera swoją działa|ność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie
mo ie zatrudniac pracowników.

Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby
niebędące jego członkami ( wolontariusze).

Statut Stowarzys zenia Rozwoj u
Społeczności Lokalnej,,Aktywnio'
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Zcłącznik Nr 2

Do uchwĄ nr t/2ot5

z dnia ....... lipco 2OL5r.

$6

Stowarzyszenie ma prawo uiywaniawłasnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnychz
zachowaniem obowiązujących przepisów.

$7

Stowarzyszenie moze być członkiem krajowych i międzynarodowychorganizacji o tym
Samym lub podobnym profilu działania.

$8

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rtlz!)zlA,t, n
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$e

Celem Stowarzyszenia jest działa|nośó edukacyjna' kulturalna, charytatyvm a na tzęcz
rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej oraz podnoszenie, jakości Życiai świadomości
społecznej, szerzej opisana ponizej :

1. Działalność kulturalno - oświatowa i rekreacyjno - sportowa narzecz dzieci i
młodzieŻy.

2. Prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom imłodzieżzy.
3' Pomoc w zdobywaniu wiedzy iposzeruaniu zainteresowań.
4. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieciimłodzieŻy,
5. Promocja kultury, w szczegóIności tworzonej przez ludzi młodych i do nich

adresowanej.
6. Promocja ekologii i ochrony środowiska.
7. Propagowanie zajęĆ informatycznychwśród dzieci,rrńodzieiy i osób starszych.
8. Promocja kultury ftzycznej, sportu i turystyki otazzdrowego Ębu iycia.
9. Integrowanie lokalnej społeczności.
1 0. Edukacja lokalnej społeczności
l l. Aktywizacjazawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznymna rynku pracy.
12. Wspieranie trwałego rozwoju gospodarczego Mazowsza,w tym przedsiębiorczości.
l 3. Pobudzanie aktywnoŚci społeczno-gospod arczej społeczności lokalnych.
l 4. Popieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiej skich.
I 5 . Działa|no ść wspom agająca t ozw ój go spodarczy, w tym r ozw ój przedsiębiorczo ści na

obszarach wiejskich
16. Poprawa, jakości iyciai wzmacnianie więzi lokalnych wspólnot międzyludzkich.

" Ąh. lĄ.łoĄś, -
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Zołącznik Nr 2

Do uchwĄ nr L/2ot5

z dnio ....... lipco 2Ot5r.

17 . W zmacnianie demokracj i i poczucia tożsamości lokalnej.
18. Promowanie i wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury społecznej.
19. Promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
f0.Kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, ukierunkowanego na

innowacje.
21. Promowanie i wspieranie rozwoju edukacji.
22. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
2 3 . Promowanie walorów turystyczno-wypoczynkowych Mazow sza.
24. Promowanie i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki i wypoczynku.
25.Przeciwdziałante patologiom społecznym oruziyav,ltskom margina|izacji społecznej i

wykluczenia ze wspólnot społecznych.
26. Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostającychbezptacy i

zagtoŻonych zwolnieniem z pracy, szczególnie wśród rrlodzieży i absolwentów
uczelni.

27. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
28. Działa|ność charytatywna i pomoc społeczna
29. Wspieranie integracji europejskiej.
30. Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3 1 . Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia w kraju.
32.Wzajemna pomoc i integracja członków Stowarzyszenia.
33. PoprawaŻycia na terenach wiejskich.
34. Pozyskiwanie i dystrybucja żywności pomiędzy najubozszych mieszkańców wsi i

gminy.

{ł10

Realizując ce|ę zawarte $ 8 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną
działa|no ś ć statutowa.

ł i  i t

S towarzy szeni e prowa dzi działa|no ść o dpłatną w zakre s i e :

I. Sprzedazy towarów lub usług wytworzonych lub świadczonychprzez osoby bezpośrednio
korzystające z dział'a|noŚci poż1tku publicznego, W szczego|ności w zakresie rehabilitacji
orazprzystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnychoraz reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrozonych wykluczeniem społecznym.

$r?

1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe moze współpracować z wszelkimi
instytucj ami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi;

2. Stowarzyszenie moze realizować zadania zlecone ptzez organy oraz jednostki
administracji rządowej i samorządowej.
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Zołącznik Nr 2

Do uchwĄ nr L/2oI5

z dnio ....... l ipco 2015r.

{ł t3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpraca d|a ręa|tzacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju i za
granicą.
organizowanie pikników integracyjnych, koncertów, irnprez sportowo-rekreacyjnych,
spotkań dyskusyj nych, o dcz1.tó w, zebr an, konferencj i.
Prowadzenie świetlicy popołudniowej dla dzieciimłodzieŻy w wieku szkolnym.
Prowadzenie klubu seniora.
Prowadzenie zajęć informatycznychze stałym dostępem do internetu, d|a dzieci,
młodzieŻy i osob starszych.

6. organizowanie różnych form wypoczynku, zwŁaszcza dla dzieci trrńodzieĄ
7. organizowanie akcji chary.tatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na

organizowanie pomocy społecznej .
8. Wyrazanie opinii w sprawach publicznych oraz czyl7flę uczęstnictwo w zyciu

publicznym i kulturalnym.
9. organizowanievryjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych.
10. Zdobywanie i gromadzenie środków na działa|ność na rzecz dzieci, rriodzieiy i osób

starszych oraz społecznoŚci lokalnej.
II. organizowanie pogadanek na tematy walki zprzestępczością wśród nieletnich,

szkodliwości stosowanych używek, atakŻe przemocy w rodzinie.
12.Wł.ączartie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane.
13. Działa|ność charytatywną i dobroczynn4.
14. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, rrtodzieŻy i osób starszych.
15. Prowadzenie p|acówek opiekuńczo * wychowawczych, całodobowych' dla dzieci i

mł'odzieŻy zrodzin dysfunkcyjnych oraz osób starszych.
1 6. Prowadzenie Akademii Intemetowej.
17. Prowadzenie Akademii Językowej.
I8.Działania dobroczynne dzieci irriodzieŻy w wieku szkolnym w ramach Wolontariatu.
19. organizacja szkoleń, kursów, praktyk i staŻy zawodowych.
20. Aktywizacja społecznai zawodowa osób z terenów wiejskich.
21. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działarl dotyczących ochrony środowiska.
22.Pozyskiwanie i dystrybucja żywności pomiędzy najuboŹszych mieszkańców wsi

i gminy.
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Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zv'ryczajnych
f. Członków honorowvch
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{ i15

Członkami zvtyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy,
ktorzy ukończyli 16 rok Życia,którzy utożsamiają się z zasadami i programem
stowatzyszenia, wypełnili deklarację czł'ollkowską. Decyzję o nadaniu statusu członka
zwy czajne go po dej muj e Zar ząd S towarzy s zenia. C zło nk ami zW czaj nymi są takŻe
założry cie|e S to warzy s zeni a.

$t6

Członkowi zvty czajnemu przysługuj e :

1 . Czyr.ne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
2. Prawo bezpł'atnego korzystania z oferty działalności Stowarzy szenia'
3. Prawo zgłaszaria opinii, wniosków i postulatów pod adresemvtładz Stowarzyszenia
4. Prawo zaznajomienia z oświadczeniami t decyzjamiuĄadz Stowarzyszenia
5. Prawo noszenia odznaki organizacyjnej i posiadania legitymacji
6. Prawo do zaskarŻania do Walnego ZebraniaCzŁonkow uchwały Zatządu

Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

$i 17

Czł.onek zvtyczajny obowiązany jest do:

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach t rea|tzacji celów Stowarzyszenia
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.

$ le

Nadanie godności członkahonorowego następuje w drodze uchwały podjętej przezZaruąd.

Członkiem honorowym moŻę zostaó vtył4cznie osoba, która w sposób szczegó|ny zasłużtył'a
się w realizacji celów Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich i nie przysługuje im
prawo wyboru władz Stowarzyszenia

Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyó w przedsięwzięciach organizowanychprzez
Stowarzyszenie
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Zołącznik Nr 2

Do uchwoły nr 7/2oL5

z dnio....... l ipca ZOt5r.

$te
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

l. Dobrowolnej rezygnacjiz przyna|eŻności do Stowarzyszenia, zgłos zonej napiśmie

2.
3.

4.

5 .

Zarzadowi
Śmieici czł.onka

RozI}Z|AŁ tV

STRUKTUB.A oGtŁĄ NIZĄ{]Y.'I.{A

Wykluczenia w wyniku pTawomocnego orzeczeniasądu powszechnego, orzekającegokarę dodatkową w postaci pozbawień praw publi 
",ny"iPozbawienia członkostwa honorowego' w drodze u"hwuty podjętej przez Zaruąd,Stowarzyszenia.

W przypadku określonł- * ust. 1 pkt 3 i 4 Zarz4d zobowi4zany jest zawiadomióczłorka o skreśleniu z listy człoŃów Stowarzyszenia podając przyczyny orazinformując o przysługującym mu prawie wnieśienia odwołania w terminie 14 dni oddaĘ doręczenia stosowanej uchwały.
Za|e gania z opłacaniem składek człtŃows kich ptzez jeden rok.

$20

Władzarni Stowarzyszenia sa:

1.
2.
a

Walne Zebr anie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna

W p1yqadku, gdy s|<ład' Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcietrwania kadencji, dany. organ będzie uprawniony ao uźup"łnienia swojego składu poprzezdokooptowanie w dtodze uchwały odpowiednió zarząaiń Komisji Rewizyjnej.

Dokooptowany członek Zarządulub Komisji.Rewizyjnej sp1wuje funkcję do końca kadencji'na którą został powołany członek w miejscJ, któregó nńii':" dokooptowanie.

Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany Wiej,nie może dotyczycwięcej niż połowyskładu danego organu.

Źt zclÓp$lośó ąPerłGtŃ ołe{n 'N , }h.,lą.po,t;,
Tevą - u/".,a re",,Ęł,b*,Ł
StłeaŃr ̂  Han"tą haćet
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Zotącznik Nr 2

Do uchwĄ nr L/2oL5

z dnio ....... l ipco ?OL5r.
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$ Ź$

Walne Zębranie Członków j est najwyżS zą v*Ąadzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zębrariu Członków biorąldział: z głosem stanowiącym-członkowte zv,ryczayni,

Jako wolni słuchacze członkowie honorowi i zaptoszeni goście'

o miejscu, terminie i porządku obrad Zarządpowiadamia członków listownie,mailowo lub
sms' co najmniej na14 dni przed terminem Walnego ZebraniaCzłonków lub telefonicznie,na
7 dniprzed planowanym zebraniem. Ponadto Walne Zebranie Członków moie byÓ zwołane w
tzw. drugim terminie ( po upływie półgodziny)' wówczas uchwały mogą być przyjęte
nieza|eŻnie od liczby obecnych.

Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadaj4większościę głosów, a w
wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków
prowadzącego obrady.

Uchwały wŁadz stowarzysz enia zapadają w głosowaniu j awnym'

$2 f

Walne Zebranie Członków moze byÓ zvtyczajne lub nadzvlyczajne.

Zwryczajne Walne Zebranię Członkówzwołuje sięrazwroku.Zwyczajne Walne Zebranie
C złonkó w zw oŁuj eZar ząd.

Nadzwyczajne Walne Zębranie Członków moze odbyvać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zebranię Członków zwołuje Zarząd:

1. Zwłasnej inicjatywy
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
3, Na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych Walne Zebranie

Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.

$Ź3

Do kompetencji Walnego ZebrartiaCzłonków w szczególności należry:

1. określenie głównych kierunków działaniaStowarzyszenia
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Zcłącznik Nr 2

Do uchwĄ nr I/2oI5

z dnio ....... lipco 2Ot5r.

2. Uchwalenie zmian statutu
3. Wybór i odwoływanie członkow władz Stowarzyszenia
4. Rozpatrywanie i zatwier dzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek.
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgł.oszonychptzez członków Stowarzyszenia

lub jego władze
7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu
8. Podejmowanie uchwały o tozwiązaniu Stowarzyszeniaiprzekazanie jego majątku
9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady

ZĄltif;\{}

$?4

1 . Zarząd kieruj e całokształtem działalności Stowar zy szen|a.

Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebrantę Członków przy udzial'e, co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II
terminie (30 min. póŹniej) nieza|eŻnię od liczby obecnych. Wybór dokonywany jest w
głosowaniu janv''y*. Kadencja Zarządutrwa 5 lat.

2. Zarząd składa się z:
1. Prezesa
2. Skarbnika
3. CzłonkaZarządu

3. Prezes:

1. ReprezenĘe Stowarzyszenie na zewnątrz
2. Kieruje pracami Zarządu
3. Przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zebrania Członków
4. Koordynuje pracę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia
5. osobiście wIęcza nagrody plzyznav,łane przez Stowarzyszenie

4. Zasady działaniaZarządu ustala regulamin ustalony przezZarząd.
5. PosiedzeniaZaruądu odbywają się wmiarę potrzeb,nierzadziejjednak niiruzna

kwartał.
6. W posiedzeniuZarządu musi uczestniczyc przynajmniej 2jego członków, w tym

Prezes lub upoważniony pTzez niego zastępca,
]. Zatząd podejmuje uchwały jednomyślnie.

$25

Do zakresu dział.ania Zarządu na|eŻy :

1 . Realizowanie celów Stowarzysz enia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
2. określanie szczegoŁovtych kierunków dziŃania
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Zctącznik Nr 2

Do uchwĄ nr I/2oL5

z dnio ....... l ipco 2Ot5r.

3, Ustalanie preliminarzy dziaŁania
4, Podejmowanie uchwał o przyna|einoŚci do innych organizacji
5. Ustalenie wzont deklaracji członkowskich
6. Ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej
7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach

budżetu Uchwalanie re gulaminów przewid ziany ch w statucie
8. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działail
9. ZwoŁywanie Walnego Zebrania Członków
10. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie' skreślanie)
1 1. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godnoŚci członka honorowego

Stowarzyszenia
13. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych

or ganizacjach kraj owych i zagr aniczny ch
14. Składanie sprawozdńze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
15. Wykonywanie innych zadai i obowiązków przewidziane niniejszym statutem

$ 2{i

Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów,
dokumentów w tym dotyczącychzaciqganiazobowiązań majątkolvych wymagane jest
współdziałanie wszystkich członków Zarządujednocześnie: Prezesa, Skarbnika i Członka
Zarządu.

K{}1\,{ł $iJA Rnw| r*VJ NA

$i27

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.

Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w trybie jawnym, przy udziale, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie
(30 min. pózniej) nieza|eżznię od liczby obecnych. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.

2. Komisja Rewizyjna składa się z:
1. Przewodniczącego
2. Członek Komisji Rewizyjnej
3. Członek Komisji Rewizyjnej
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Zołącznik Nr 2

Do uchwoły nr t/2ot5

z dnia ....... l iPco ?Ot5r.

$2 t l

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej na|eiy:

1 . Kontrolow anie działalności Stowarzyszenia
2, Składanie na Walnym ZebtaniuCzłonków wniosków o udzielenie (lub odmowę

udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na WalnymZebraniu Członków

$2e

Komi sj a Rewizyj na j e st organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie ptzynajmniej raz w roku' które zwołuje

przewodniczący.

Do wa:żności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest jednomyślnośó osób

wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach

Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna moŻeuchwalió regulamin określający organizację oraz sposób jej

funkcjonowania.

$ 3{t

W przypadku, gdy składZarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie
trwania kad.''.ji' dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzęZ

dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządulub Komisji Rewizyjnej.

Dokooptowany członekZarządulub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji'

na któę zostat'powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.

Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyŻej, nie moze dotyczyć więcej niż połowy

składu danego organu.

$31

W Stowarzyszeniu nie można ŁączyÓ fuŃcji władzz or3anemnadzoru oraz członkowie

Zarządui Komisji Rewizyjnej nie mogą byó spokrewnieni ze sobą.
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Zołącznik Nr 2

Do uchwĄ nr I/2oL5

z dnio ....... lipco 2Ot5r.

R0Z|}ZIAł', v

MAJĄTEK I I.UNI}USZE

$32

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:

l. Ze środków pieniężnych uzyskiwanych tytułem sktadek członkowskich
2. Z przeprowadzanychakcji charytatywnyóh (koncerty, festyny, impre,y artystyczno -

sportowe, iĘ.)
3. Z oftamości publicznej
4. Z dotacji
5. Z darowizn' zapisów i spadków
6. Z odpłatnej działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowią zującymiprzepisami.

Środki pieniężne, nieza|eźnie od'źrodełich pochod zenia,mogę byÓ przechowywane w kasielub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny byc,przyuwzględnieniu bieżącychpotrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.

Składki członkowskie będą wpłacane w następujących wariantach:

- pierwsza rata do końca I półrocza;

- druga rata do końca danego roku kalendarzowego;

- jednorazowo do końca pierwszego połtocza.

Szczegółowe wy{yczne dotyczącewysokości opłacanych składek określi Regulamin
uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

$33

Stowarzyszenie nie moze:

l. Udzielać poŻyczek|ub zabezpieczac zobowiązanmajątkiem organizacjiw.stosunku
do jej członków, człoŃów organów lub pracowników oraz osób' z którymi
pracownicy pozostają w związkumałżeńskim albo w stosunku pokrewióństwa lubpowinowactwa.w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej dodrugiego stopnia albo są związani ztytllŁuprzysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej,,osobami bliskimi".

2' Przekazywać i wykorzystywać majątku trwałego stowarzyszenia na rzecz człottków,
członków organów lub pracowników oraz ich ósób bliskióh, nazasadach innych niŻwstosunku do osób trzecich, w szczego|ności, jeże|i przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
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Zcłącznik Nr 2

Do uchwĄ nr I/2ol5

z dnio ....... lipca 2OL5r.
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$ 3'$

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendatzory.

s3s

Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rczwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zębranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów przy obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania w I terminie' a w II terminie (30 min. później)
nieza\eŻnie od liczbv obecnvch.

Uchwalenie zmian statutu orazrozwiryanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zebrania Członków vtył.ącznie wtedy' gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad
Walne go Zebr ania Członków.

Podejmując uchwałę o tozuliązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrarie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji orazprzeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotycząc y ch rozwiqzania i likwidacj i Stowarzyszenia, nieuregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. _ Prawo o
stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz.I04 zpóźniejszymi zmianami).

sT()wAnzYszENtE
nozwo'U sporeczxośct LoKALNE|"aKTUWnl"

Wólka Wśniałlska 60' o&.t 12 wśni!{'
Nlł 821.264.ł2.ł9, REGON: 36241664500000
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CENTMLNA INFORMACJA KRAIOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAloW]r REJ ESTR sĄDoWY

Stan na dzień 30.10.2015 godz' 03:07:11
Numer KRS; 0000572930

Informacja odpowiadajqca od pisowi aktual nem u
z REJESTRU sToWARzYszEŃ, INNYCH oRGANIZACJI sPoŁEczNYcH I zAWoDoWYcH,
FuNDActI oRAz sAMoDzIELNYcH PUBLICZNYCH zAKŁADów oprrxr zDRoWoTNEJ

PoDMIoT NIEWPISANY Do RE'ESTRU PRzEDsIĘBIoRcow

Dział I

STOWARZYSZENIE

REGON: 362416645, NIP: 82t2644249

SToWAMYSZENIE RoZWoJU sporrczxoścI LoKALNU "AKTYWNI''

NIE

Data riJ! ji.',1ł' p Rótss?ę: in 01.09.2015

ostatni wpiś 3 Data dokonania wpisu 07.09.201s

wA.xrv NS-RLr. KRS/ 1 6256/ 1 5/662/REGON

oinac.en" ąau '

1.$edziba kraj PoLSM. woj. MAZoWIECKIE, powiat SIEDLECKI, gmina WIśNIEW, miejsc. wolrn wlśruIewsrR

2.ńdr€ś u|. ---, nr 60, |ok. .-, miejsc. WoLKA wIŚrutrwsrn, kod oB-112, poczta WIśNIEW, kraj PoLSKA

s'nores rbatv etettronlćzńei

4.Adres strony interrrcb!,rej

RubfY'.;t.:*' l Informa6e r Śbtu{it
l,Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

I 20.04.2015R. PRZYJĘro STATUT;
11.07.2015R. DoKoNANo ZMIANY NASTĘPUJĄCYCH pnRłGRRrÓw:

t,L6,20,2t,22,23,24,25,27,28,30,32,35
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5 ,

Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet załozycie|ski

Brak wpisów

tii::1,

1.Nazwa Ófganu STAROSTA POWIATU SIEDLECKIEGO

Dział 2

?- oęJł|o,tNPv€-$\ .DĄł, l1n .ąĄ. Joą{

u,,,.Ł ?fr**,pk
/&n'l('" Ctu{et l
fiq''u'tlrsrJc t'vUN l-bu'[u '

l.Nazwa organu uprawnionego- do
reprezentowania.podmiotu .,1

ZARZĄD

DO REPREZENTOWANIA STOWAMYSZENIA I PODPISYWANIA W IMIENIU STOWAMYSZENiA
UMoW, DoKUMENToW W TYM DoTYcZĄcYcH ZAcIAGANIA zoaowI4złŃ MA]ATKoWYCH
WYMAGANE JEST WSPoŁDZIAŁANIE WSZYSTKIcH cZŁoNKoW ZARZADU :eonoczrśrutr:
PREZESA' SKARBNIKA I cZŁoNKA ZAMĄDU

Podrubryka 1 :
:!:::l=r,l

Dane osob wchodzących w skład organu

LNazwisko /' Nazwa lub firma,'- BULIK

2,hiona .. AGNIESZKA EDYTA

3.Numer prśEvnrcon .'
77082908207

łl"Numer KRs

S.FunkQa w orgęnie reprezenfującpq cZŁoNEK ZARZĄDU

v MACILIEWSKA

/,tm|ona : .  - ) l

: 1MARTA

3'Numói PĘsEVRĘqoŃ 77010706367

ł.NumerKRS ' '  "

PREZES ZARZĄDU

3 1.Nazwisko l nazw{. rub' dtłna CIoŁEK

2^Imiona MONIKA

3.Numer PTSEUREGON 77062712369

{iNuińet' |{&s

5.Funkcja w organie reprez€nfujqcym SKARBNIK

aP a-pc'!}ogÓ
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Rubtyka 2 - orgań ńadzoru
,:t

t l.Nazwa organu i,. KOMISJA REWiZY]NA

::::::=
,,,,,,'',
',i ,,i i

l.Nazwisko / Nazwa lub firma MAZUREK

l.Imr9nat IWONA JOANNA

iBi.{{$..B-',P- $fi I{R{GAN 68121504201

ł,nJmbr xnS

7. l.NarwiŚtb'/ Nazwa |ub firma 
j

KOMOROWSKA

Z,Imiona , RONKA TERESA

57032415483

4'NUmór KRś

B i'Nizwisko / trtażŃa hb firma CIBOR

2,ilniona cELINA WIESŁAWA

64071005881

ł.Flu*i,'rns] '
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Dział 3

: Rubryka 2 - Nie dotyczy

Brak wpisów

1.ce| działania LEM SToWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNoŚĆ EDUKACYJNA. KULTUMLNA. CHARYTATYWNA NA
RZECZ RoZWoJU, AKTYWIZAC]I I INTEGMC]I sPoŁEcZNEJ oRAZ PoDNoSZENIE, JAKosO ZYCIA I

MŁoDZIEZY.
2,PMWIDŁoWE ZAGoSPoDARoWANIE CZASU WoLNEGo DZIECIoM I MŁoDZIEZY.
3'PoMoC W ZDoBYWANIU WIEDZY I PoSZERZANIU ZAINTERESoWAŃ.
4.oRGANIZoWANIE LETNIEGo I ZIMoWEGo WYPoCZYNKU DLA DZIECI I MŁoDZIEZY.
s.PRoMoc]A KULTURY, W sZcZEGoLNoścI rwonzorua PRzEzLUDZI MŁoDYcH I Do NICH

6.PRoMoc]A EKoLoGII I oCHRoNY śRooowIsrn.
7.PRoPAGoWANIEZNĘ]INFoRMATYCZNYCH WśRoD DZIECI, MŁoDZIEZY I oSoB STARSZYCH.
B.PROMOCJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI ORAZ ZDROWEGO TRYBU ZYCIA,

2,W 9opt-vsć C oQv Gr 5RrĘFł 
.Es{ , lu "l'ą '"?nąf tl

/Ż,,",ą &a*a,e.

Rubłka 3
' : . :

Brak wpisów

Brak wpisów

rt^'frw^tuu,
lut"5zŁą' futqrY
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9, INTEGRoWANIE LoKALN E] sPoŁEcZNoścI.
1 o. EDUKAC]A LoKALNEJ sPoŁEcZNoscI
11.AKTYWIZACJA ZAWoDoWA osoB ZAGRozoNYcH WYKLUCZENIEM sPoŁEcZNYM NA RYNKU
PRACY.
I2.WSPIEMNIE TRWAŁEGo RoZWoJU GosPoDARczEGo MAZoWSZA, W TYM PMEDSIĘBIoRCZoŚO.
13.PoBUDZANIE AKTYWNośq SPoŁEcZNo-GosPoDARCZEJ sPoŁEcZNośo LoKALNYCH.
14.PoPIEMNIE WsZEcHsTRoNNEGo RozWoJU TERENÓW WIEJSKICH.
15.DZIAłALNośĆ wsnouncruącn RoZWoJ GosPoDARcZY, W TYM RoZWoJ PRZEDSIĘBIoRczoścI
NA OBSZAMCH WIEJSKICH
16'PoPRAWĄ JAKoścI ZYCIA I WZMACNIANIE WIĘZI LoKALNYCH WsPoLNoT MIĘDZYLUDZKICH.
I7'WZMACNIANIE DEMoKRAC]I I PocZUcIA ToZsAMośo LoMLNEJ.
1B.PRoMoWANIE I WSPIEMNIE RozWoJU LolGLN E] INFMSTRUKTURY sPoŁEcZNEJ.
19.PRoMoWANIE I WSPIEMNIE RoZWoJU SPoŁEczEŃSTWA INFoRMACYJNEGo.
20.KSZTAŁToWANIE sPoŁEczEŃsrwł opłnrrco NA WIEDZY I INFoRMACJI, UKIERUNKoWANEGo
NA INNOWAC]E.
2l.PROMOWANIE I WSPIEMNIE ROZWOJU EDUKACJI.
22.ocHRoNA śnooowIsm I EDUKAC]A EKoLoGIczNA.

Dział 4

,l,i,ili

Brak wpisów

łP 2&o5b\oEó Ł Oe^,ł GrNftVP.,frl Z 
'Df.l,

. t . |Ę' .  
l

:;l:mr 'i nubfflffi5. rntoiffi;g oniu: * 'oxwoń''y il|lNl'lś'11

l rh:*::L;,::l

Brak wpisów
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Dział 5

Dział 6

Brak wpisów

.2A :oosłsośó z CęĄ$\{,svecn o Dt\- tlĄ,r,t.ppltńl

r)ft,-e e4ą,ł,a,{ą-
" ftuu'k^ 
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data spozqdzenia wydruku 30'10.2015

adres strony internetowej' na której sq dostępne informacje z Ęestru: https://ems.ms.gov.p|
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