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UsT' 3 USTAWYZ DN|A24 I0/|ETN|A
(Dz.U. 22014r.poz.1118ze zm.)t),
I O WOLONTARIACIE
PUBLICZNEGO
REALIZACJI
ZADANIA

Turystykai krajoznawstwo.,
(rodzajzadaniapublicznego")
i kĘoznawczeGminyWiśniew'
Poznajemywa|oryturystyczne
(tytuł
zadaniapubIicznego)
do 30.12.2015
w okresieod 03.12.2015
W FORMIE
REAL|ZACJIZADAN|A
PoW|ERZENlĄREAtlzĄeJ| zĄDĄNlĄ PUBt|ezNEGo^/vsPlERAN|A
1)
PUBLICZNEGO
PRZEZ
WójtaGminyWiśniew
publicznej)
(organadministracji
2 ustawyz dnia24 kwietnia2003 r.
składanana podstawieprzepisÓwdziałuIl rozdziału
pozytkupub|icznego
i o wo|ontariacie
o działalności
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l. Dane oferenta/efe+entółłl1}3)
1) nazwa:Stowarzyszenie
RozwojuSpołeczności
Lokalnej''Aktywni''
2) formaprawna:o)
(x) stowarzyszenie

()fundacja

( ) koŚcielnaosobaprawna

jednostka
( ) koście|na
organizacyjna

( ) spÓłdzie|niasocja|na

( ) inna...

w innymrejestrze
|ubewidencji:s)
3) numerw KĘowym RejestzeSądowym,
0000572930
4) datawpisu,rejestracji
lubutworzenia:6)01.09.2015
5) nr NIP:8212644249nr REGON: 362416645
6) adres:
miejscowoŚc:
Wo|kaWiśniewska
u|.:Nie dotyczy
Niedotyczy
dzie|nica
Iubinnajednostkapomocnicza:ł
gmina:WiŚniew powiat:8)
sied|ecki
mazowieckie
wojewodztwo:
kod pocztowy:0B-112 poczta:Wiśniew
7) tel.:693629 952,606 327715faks:Nie dotyczy
http://srslaktywni.pl/
e-mail:st.aktywni@gmail.com
8) numerrachunkubankowego:
36 124026851'111 00'1064885303
nazwabanku:BankPekaoS.A.
do reprezentowania
oferenta/e{e+entłitł1):
9) nazwiskai imionaosÓb upoważnionych
a) PrezesZarządu- Mańa Maciejewska
b) Skarbnik_ MonikaCiołek
c) CzłonekZarządu- AgnieszkaEdytaBulik
'10)nazwa,adres ite|efonkontaktowy
jednostkiorganizacyjnej
zadanie,
wykonującej
bezpośrednio
o ktÓrymmowaw ofercie:g)
WÓ|kaWiśniewska
60' 08-112Wiśniew
Stowarzyszenie
RozwojuSpołeczności
Loka|nej
,,Aktywni',,

?P-tN
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11)osoba upowaŻnionado składaniawyjaŚnieńdotyczącychoferty(imięinazwisko oraznr te|efonu
kontaktowego)
Mańa Maciejewska - 693 629 952
MonikaCiołek- 606 327 715

InościpozytkupubIicznego:
12) przedmiot
działa
pozytkupub|icznego
a) działaInoŚc
nieodpłatna
- oświatowa
- spońowana rzeczdziecii młodziezy.
1. Działa|nośÓ
kultura|no
i rekreacyjno
2. Prawidłowe
zagospodarowanie
czasuwoInego
dzieciomi młodziezy.
zainteresowań.
3. Pomocw zdobywaniu
wiedzyi poszerzaniu
|etniego
i zimowego
wypoczynku
d|adziecii młodziezy.
4. organizowanie
i do nichadresowanej
w szczegÓ|noŚcitworzonejprzez
|udzimłodych
5. Promocjaku|tury,
6' Promocjaku|turyfizycznĄ,spońu i turystykiorazzdrowegotrybuzycia.
|okalnej
7. Integrowanie
społecznoŚci.
B. Edukacja|oka|nej
społecznoŚci.
rozwojuterenówwiejskich.
9. Popieraniewszechstronnego
10. Promowanie
iwspieranierozwojuedukacji.
11. P romowan
ie walorÓwturystyczn
o-wypoczyn
kowychMazowsza.
iwypoczynku.
12. Promowanie
iwspieranierozwoju:
spońu,turystyki
13. Wzajemnapomoci integracja
członkow
Stowarzyszenia.
pozytkupub|icznego
odpłatna
b) działaInoŚć
przezosobybezpośrednio
Iubświadczonych
SprzedazytowarówIubusługwytworzonych
pozytkupubIicznego,
w szczegÓ|ności
w zakresierehabiIitacji
oraz
kozystającez działa|ności
przystosowania
i
oraz reintegracjizawodowej
do pracyzawodowejosob niepełnosprawnych
wyk|uczeniem
społecznym.
społecznej
osobzagrożonych
prowadzi/prowadzą.)
gospodarczą:
działaInoŚć
13) jeze|ioferent/oferenci1)
Nie dotyczy,obecnienie jest prowadzona
działalnośc
a) numerwpisudo Ęestru przedsiębiorcÓw:
pozytkupub|icznego.
odpłatna
gospodarczej
działaIności
b) przedmiot
Nie dotyczy
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ll. lnformacjao sposobie reprezentacjioferentówwobec organu administracjipublicznejwraz
z przytoczenlem podstawy prawnello)
Nie dotyczy

|l|.Szczegółowyzakres nzeczowyzadaniapub|icznegoproponowanegodo realizacii
1. Krótka charakterystyka
zadaniapubIicznego
StowarzyszenieRozwojuSpołecznoŚciLoka|nej,,Aktywni''zorganizujew okresieod 03.12.2015r'
do 30'12.2015r.trwającetrzy dni spotkania związanez turystykąpieszą i krajoznawstwem.
Ze wzg|ęduna okres zimowy i panującewarunkipogodoweo dokładnymterminiewycieczekoraz
spotkań uczestnicy będą informowanina bieząco za pomocą strony internetowejoraz kontaktu
i mai|owego.W ciągutrzechdni uczestnicyspotkańbędą mog|i:
te|efonicznego
- 1dnia:ZwiedzicZespÓłDworsko-Parkowyw MoŚcibrodach;usłyszechistoriędworuopowiedzianą
przez obecnych właścicieli
oraz zostaną zapoznani z obecną funkcjądworu i gospodarstwa
rybackiego,ktorejest jednymz większychna naszym tereniei zgodniez prawie200.|etniątradycją'
zajmujesię głÓwniehodow|ąi sprzedaząkarpia;obeyząpamiątkowekroniki;będą moglispróbowac
od panującejpogody;
swoich siłpodczas przejaŻdŻki
konnejw formie oprowadzaniaw za|eŻności
posiłek;
-2 dnia:Zwiedzićoko|icę- historiai znaczeniegłazugranicznegoWolce Wiśniewskiej
i2 kzyŻe
w |esie,ktÓre wg podań byłomiejscemstraceńpowstańcÓworazkzyŻ w Gajkach.Historiawsi
i Gminy WiŚniew zostaniezaprezentowanauczestnikompodczas pokazumultimediaInego
zrea|izowanegodzięki materiałomudostępnionymprzez wie|oletniegodyrektorai pedagoga szkoły
w BiałkachPana Tadeusza Kacprzaka' ktoryz wykształceniai zamiłowaniajest historykiem.
Spotkanie zakonczy wspÓlna zabawa.
- 3 dnia:Nastąpipodsumowanieprojektuw świetlicy
w Wó|ce WiŚniewskiej,w czasie ktorego
się spostrzeieniamize wspo|nychwędrówekoraz historiiz nimi
uczestnicybędą mog|iwymienić
związanych'

w'

Ńbtu

2. opis potrzeb wskazujących na koniecznośćwykonania zadania publicznego, opis ich
pnzyczynoraz skutków
zorganizowania
czasudla dziecina wsi wskazujena potrzebę
Brakofeńyna spędzaniewo|nego
dzieciomwypoczynku'ktÓryposzerzyich wiedzęna tematoko|icy,w ktÓrejzamieszkująoraz zapewni
od
wypoczynekna Świeiym powietrzupoprzezwycieczkipieszeoraz jazdękonnąw za|eżności
pogody.FerieŚwiąteczne
nadmiarem
Że duŻą
to czas,kiedydziecidysponują
czasu,co powoduje,
i komputerem'
Turystykai krajoznawstwo
na|eią
częŚćczasu spędzająbez ruchuprzedte|ewizorem
wŚroddziecii młodziezy'
takiecechy
a takżeosob dorosłych
do tychsfer,ktÓrewzmacniająi rozwijają
jak:ciekawosć,Żądzawiedzy,fantaĄa,radośc
z przygodyi zabawy,otwartość,
chęÓ
humor,energia.
eksperymentowania,
- odgrywająogromnąrolęwychowawczą,
pozytywnecechycharakteru,
poniewaŻ
wpływają
kształtują
przekonaniaorazUznawanewartoŚci,zasadywspołzycia
iwspołdziałania
na postawy,pog|ądy,
w grupieko|ezeńskiej.
- Są doskonałymiformamiwypoczynku,
wyrabiają
nawykracjona|nego
i poiytecznego
spędzania
wie|uwraień, radości,
regenerują
siłydo pracyW szko|e,
wo|negoczasu,dostarczają
satysfakcji,
podnosząsprawnośĆfizyczną,ucząwytrwałości,
współzawod
nictwa,integrujągrupę.
- Mająduzywpływna rozwÓjinte|ektua|ny,
pomagają
w kompensacji
niepowodzeńw
szko|e.
- Rozwijają
indywiduaIne
zamiłowan
ia i zainteresowan
ia.
- zb|iŻąączłowieka
do natura|nych
warunkÓwprzyrody.
działaniu
Turystykai krajoznawstwo
stwarzajątakiesytuacje,w ktÓrychsami,w praktycznym
jest rowniez
nawykii wzorypostępowania.
KrĄoznawstwo
zdobywająŻyciowedoświadczenie,
przeszłoŚci,
kraju;jego
wspołczesności,
za szczegÓ|nym
wie|ostronną
i komp|eksową
znajomością
niosą
regionÓw.Krajoznawstwo
iturystyka
wzajemnie
się uzupełniają,
uwzględnieniem
własnych
i zdrowotne.
w sobiecennewańoŚci ku|turotwÓrcze

3. opis grup adresatówzadaniapublicznego
podziału
Spotkaniabędązorganizowaned|adzieci i młodzieży
oraz osÓb dorosłychz uwzg|ędnieniem
na kobietyi męŻczyznw grupie docelowej.Łącznie w spotkaniachweŹmie udziałokoło30 osób
z terenugminyWiŚniew

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowaniaz dotacji inwestycjizwiązanychz rea|izaĄązadania
pub|icznego,
w szczegó|ności
ze wskazaniemw jaki sposób przyczynisię to do podwyższenia
realizacji
zadania.ll)
standardu
Nie dotyczy
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5. lnformacja,czy w ciągu ostatnich 5 lat oferenUoferenci1)
otrzymał/otrzymati1)dotację
na
pub|icznego
dofinansowanie
inwestycjizwiązanychz rea|izaĄązadania
z podanieminwestycji,
ktÓre
zostały
dofinansowane,
organuktÓryudzie|ił
dofinansowania
orazdatyotrzymania
dotacji.11)
Nie dotyczy

6. Zakładanecele rea|izacjizadania publicznego oraz sposób ich reallzacji

Gele poznawcze:
- łączenie
wiedzyzdobytejna spotkaniach
z praktyką,
- krajoznawczych
- Świadomeukierunkowanie
wycieczekturystyczno
na poMórzeniei pogłębienie
wiedzyjuz posiadanej,
- umoż|iwienie
uczestnikom
sprawdzenia
zdobyciawiedzypodczaszajęcpraktycznych'
samodzie|nego
- skutkowych,
- rozwĄzdo|noŚciobseruvacyjnych
i dostrzeganie
zjawiskprzyczynowo
. kształtowanie
nawykÓwprawidłowego
wykorzystania
walorÓwŚrodowiskageograficznego
d|azycia
człowieka,
. poznawaniesposobówaktywnegowypoczynkuna świeżym
powietrzu.
Gele wychowawcze:
- kształtowanie
poprzezukazywaniewańoŚciwynikających
w Świecie
osobowości
z przebywania
przyrodyi kultury,
- zaspokojenie
potrzebku|tura|nych,
wraz|iwoŚci
i poczuciapiękna,dązeniedo rozwoju
budowanie
emocjonalnego
i estetycznego,
- kształtowanie
postawprzywiązania
emocjona|nych
do krajuojczystego,
do dziedzictwaku|turowego
regionu,
własnego
- tworzeniepostawotwańychna wspołdziałanie
w ramachgrupyi ku|turębycia.
ce|e te moina osiągnąĆpoprzez:
po oko|icyorazprzyuŻyciua|ternatywnych
1' organizowanie
i udział
w pieszychwędrowkach
środkow
np.:zaprzęgkonny,roweritp.
|okomocji,
2. Zbieranieciekawychpamiąteki okazowze sz|akówturystycznych.
przezzapoznanie
wiadomoŚcihistorycznych
i zabytkami.
7. Pogłębianie
z przeszłoŚcią
geograficznym
własnego
8. Poznawanie
regionupodwzg|ędem
historycznym,
i etnograficznym.
wiedzydotyczącejochronyprzyrody.
9. Pogłębianie

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

gm.WiŚniew.
1.Trasajazdykonnej:
terenZespołu
dworsko.parkowego
w Mościbrodach,
gm.Wiśniew.
2.Terenzespołu
dworsko-parkowego
w MoŚcibrodach,
obszaru
3.Trasawycieczkipieszej:WÓ|kaWiśniewska
oraz |asna terenieSied|ecko-Węgrowskiego
gm'Wiśniew.
Krajobrazu,
Chronionego
pokazumu|timedia|nego
gm.Wiśniew.
4. Miejscepogadanki,
i zabawy:Swiet|ica
w Wo|ceWiŚniewskiej,

-

WIP

il'nwt

8. opis poszczegótnych działańw zakresie realizacjizadania publicznego12)

'1' opracowaniedokumentÓwnaboruludziału
uczestnikÓw'przygotowanie
dokumentówi rzeczy
nia wycieczekturystycznych
niezbędnych do przeprowadze
;
gminyinformacji
wśrod
mieszkańcÓw
wycieczkach
i
2. Rozpowszechnienie
o organizowanych
- stronainternetowa
na tablicach
stowarzyszenia
orazgminy,Facebook,ulotkiwywieszone
spotkaniach
informacyjnych;
zgłoszeńuczestnikow;
3. Przygotowanie
programu1-godnia;
4. Zrealizowanie
programu2-godnia;
5. Zrealizowanie
programu3-godnia.
6. Zrealizowanie
9. Harmonogramtt)
Zadanie publicznerealizowanew okresieod 03.12.2015do 30.12.2015

za
Poszczegolnedziałaniaw zakresie Terminyrealizacji Oferentlubinnypodmiot
odpowiedzialny
realizowanegozadania
publicznegola)

poszczegolnych działanie
w zakresiereaIizowanego
zadania
dziatań

publicznego

grudzień
2015

Stowarzyszenie

grudzień
2015

Stowarzyszenie

grudzień
2015

Stowarzyszenie

2015
4' Zawarcie umowy na organizację grudzień

Stowarzyszenie

1.opracowaniedokumentÓw,
ogłoszeń'podziałzadań.
2. P rzeprowadzenieakcji
informacyjnej
o projekcie.
3. Nabor uczestników
zadań przewidzianychdo reaIizacji
pienvszegodnia.
5. Zrea|izowaniedziałańz 1-godnia
spotkań turystycznych.

grudzień2015

Stowarzyszenie

grudzień
2015

Stowarzyszenie

grudzień
2015

Stowarzyszenie

6. Zrea|izowaniedziałańz2-go dnia
spotkań turystycznych'
7. Spotkaniepodsumowujące
projekt3-go dnia.
zobowiązań
8. Uregu|owanie
i rozliczeniefinansowezadania.

30 grudzień
2015 Stowarzyszenie

,|0. Zakładane rezu ltaty real izacj i zadan ia pu bl icznegol 5)
'l'około30 osob, w tym dzieci i młodziezy,
weŹmieudziałw spotkaniachturystyczno-krajoznawczych
2' Jazda konnaw formieoprowadzaniad|a uczestnikÓw;
3. Jedna wycieczka piesza związana ze zwiedzaniemterenuZespołudworsko. parkowegow
MoŚcibrodach
4.Jednawycieczkapiesza po okolicy,
5. Jeden pokazmultimedialny;
6. Jedna pogadankana tematyzwiązanez historiąokolicy;
7. W racjona|nysposÓb zagospodarowanybędziewo|nyczas;
8' IntegracjaŚrodowiska|oka|nego;
na poziom kształtowania
Życiakulturalnego
w gminie.
9. PozytywnyWpłyW

lV. Kalkulacja pzewidywanych kosztów realizacjizadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj kosztów

N

B
v
o
o
o
c

c

0)

.o

N
o

Kosztv
po
,.n"rytorya.n"18)
stronie ... (nazwa
Oferenta)1s)'.
1) opracowanie
4
dokumentów
naboru/udziału,
kańy zgłoszenia;
2) pzygotowanie
informacjio
projekciena stronę
internetowq,media
społecznościowe
ulotki;
3) Nabór
uczestników

5)Przygotowanie
poKazu
multimedialnego
dotyczącego Wsi
i gm. Wiśnieworaz
udostępnienie
nroiektora

o

o

=

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

;
Y
łh

a

.g

E

Koszt
z tego do
całkowit pokrycia
z
v
(Wzł)
wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z tego z finansowych
środkówwłasnych,
środków
z innychŹródeł' w tym
wpłati opłatadresatóW
zadaniapublicznego '
(w zł)

Koszt do pokrycia
z wkładuosobowego,
W tym pracy społecznej
członków
i świadczeńwoIontariuszy
(w zł)
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gooz.
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Koszty obsługi."/
zadania
publicznego,w tym
koszty
administracyjnepo
stronie ...(naan
Oferenta)1e\:
1) zawarcie umowy 1
na organizację
działań1.go dnia
2)obsługaksięgowa
spraw związanych
z rea|izaĄą danego
projektu
Inne koszty,w tym
koszty
Wyposażenia
i promocjipo
stronie ... (nazwa
oferenta)1e) :
1) Nie dotyczy
2)........

0

20

godz.

20

0

20

20

godz.

't00

0

100

0

0

0

0

IV ogółem:

I JOU

'1000

0

360

2. Pzewidywane źródłafinansowania zadania publicznego

1000zł

74 o/o

ozł

0%

0zł

0%o

0zł

0%

0zł

0o/o

0zł

0%o

członków)

360zł

26%

w pkt1-4)
ogÓłem(Środkiwymienione

1360zł

100%

1

Wnioskowana kwota dotacii

z

SrodkifinansoweWłasne',)

?

Srodkifinansowez innychżrÓdełogołem(ŚrodkifinansoweWymienione
w p k t .3 . 1 - 3 . 3 ) 1 1 )

3 . 1 Wpłatyi opłatyadresatow zadania pubIicznego''
(wszczego|noŚci:
z innychirÓdełpub|icznych
dotacje
3 . 2 Środkifinansowe
państwa|ubbudzetujednostki
z budżetu
terytoria|nego,
Samorządu
funduszyce|owych,
Środkiz funduszystruktura|nych)',,
3 . 3 pozostałe|/
4
Ą

Wkładosobowy (w tym Świadczenia Wo|ontariuszyi praca społeczna

vfr,

ę\'yr
Ltt

3. Finansowe środkiz innych żródełpublicznych21)
Nazwa organuadministracji
publicznejlub innejjednostki
sektorafinansowpublicznych

Kwota ŚrodkÓw
(w zł)

Nie dotvczv

lnformacja
o tym,czy Terminrozpatrzeniaw przypadku
wniosek(ofeńa)
wnioskÓw(ofert)
o przyznanie
nierozpatrzonych
do
ŚrodkÓwzostał(-a)
czasu złożenia
rozpatrzony(-a)
pozytywnie'czy teŻ
niniejszejoferty
jeszcze
niezostał(-a)
rozoatrzonv(-a)
TAI(NIE''
TAK/NIE''
TAKNIE.,
TAK/NIE''

V. lnnewybraneinformacjedotyczącezadaniapublicznego
przy rea|izaĄizadaniapub|icznego22)
1. Zasobykadroweprzewidywane
do wykorzystania
Rea|izacjazadania tj' opracowaniadokumentacji,przygotowaniaspotkań zostanie wykonana
w ramach pracy społecznejczłonkówstowarzyszenia-osoby posiadającedoŚwiadczenie
W opracowywaniudokumentacji.obsługę administracyjnązapewni zarząd stowarzyszenia, ktory
posiada doŚwiadczenie we wdraŻaniu projektÓw z priorytetu |X Po KL natomiast obsługa
księgowazostanie zapewniona przez członkastowarzyszeniaposiadającegodoświadczenie
w księgowoŚci.

przewidywane do wykorzystania przy rea|izacjizadania23)
2' Zasoby rzeczowe oferenta/oferentÓw1)

materiały
biuroweoraz zasoby prywatneczłonkow
Przy rea|izacjizadania będą wykorzystane:
projektor
z ekranem,laptop,aparat.
stowarzyszenia:

w rea|izacjizadań pub|icznychpodobnegorodzaju(ze wskazaniem,
3. Dotychczasowedoświadczenia
ktÓre z tych zadań rea|izowanebyływe wspÓłpracyz administracjąpub|iczną).

nie
organizacja
Ze wzg|ęduna wpisstowarzyszenia
z dn.01.09'2015
do KRS, jako nowopowstała
posiadajeszcze doświadczenia
w rea|izacji
zadań pub|icznych'
Jednak stowazyszenietworzą

wp
{ur
W

KGW w Wó|ce WiŚniewskiej
osoby, ktÓre mają duzy potencjałi w ramachgrupy nieforma|nej

t0

połączonych
organizowały
Wie|eimprezoko|icznościowych
z ich roz|iczeniem.
Ponadtow skład
stowazyszenia wchodzą osoby' ktÓre zawodowo zajmują się księgowoŚcią,a takŻe mają
doŚwiadczeniew realizacjiprojektÓwdofinansowanych
z Unii Europejskiej.
Powyisze zapewnia
prawidłową
realizacjęzadaniapublicznego.

przewiduje(-ą)
4. lnformacja,czy oferent/oferenci1)
zlecać rea|izacjęzadania pub|icznego
w trybie,
pożytkupub|icznego
o ktÓrymmowaw art. 16 ust. 7 ustawydnia 24 kwietnia2003 r. o działa|ności
i o wolontariacie.
Nie

11 Ybje

nltx
tl!t

oŚwiadczam (.y)'ze:
1) proponowanezadanie pub|icznew całoŚcimieścisię w zakresie działa|noŚcipozytku pub|icznego
)
ofe renta/ef,ełen{lw1
;
od adresatowzadania;
2)w ramachskładanejofertyprzewidujemypobieranie/niepobieranier)opłat
3) oferenUefierenełl)
.|est/są1)związany(-ni)niniejsząofeńą 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 ochroniedanych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz' 926, z pożn.zm');
z opłacaniemnaleinoŚci
5) oferenUefuren6;l)składającyniniejszą ofeńę nie za|ega (-ją)/za|ega(-ią).\
na ubezpieczenia społeczne1);
z tytułuzobowiązańpodatkowych/składek
6) dane okreś|onew częŚci l niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właśeiłvą
eołaenetą*);
7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikachinformacjesą zgodne z aktua|nymstanem prawnym
i faktycznym.
STOWARZYSZEN
EI
R'ozwo,U spotsczxoścl toKAtNE|

"aKTUWnt"

Wó|kaWśnievrta60, o&112wiśnicw
NIE 821-26+42-{9,
REGON:36241664S000fi)

(podpisosoby upowaŻnionej
lub podpisyosób upowainionych
do składaniaoświadczeń
wo|iw imieniu
ofe renta/efełentóvi1)

Data /LI /1, R0lf
Zalłączniki:
1. Kopia aktua|negoodpisuz KrajowegoRejestruSądowego,innegorejestru|ubewidencji2a)
2. W przypadkuwyboru innego sposobu reprezentacjipodmiotowskładającychofeńę wspÓ|ną niz
wynikającyz Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właŚciwegorejestru- dokument potwierdzający
upowaznieniedo działaniaw imieniuoferenta(-ów)'

ie złozeniaofeńV25)
Poświadczen

Adnotacie urzedowe25)

I2

$ĄLta

1) Niepotrzebneskreślić'
f) Rodzajem zadaniajest jedno lub więcej zadań publicznych określonychw art.4 ustawy zdnia24 kwietnia
2003 r. o działalnoŚci poĄ'tku publicmego i o wolontariacię.
3) Każdy z oferentów składającychofertę wspóln4 przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączająwłaściwę
pola.
4) Forma prawna ozt|acza formę działalnoŚci organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej
okreŚlon4 na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególnościstowarzyszenie i fundacje, osoby prawne
ijednostki organizacyjne działającena podstawie przepisów o stosunku Państwa do KościołaKatolickiego
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 straŻępoi.amę oraz innę. NaleŹy zaznaczyĆ
odpowiednią formę lub wpisać inną'
5) Podać nazwę właściwegorejestru lub ewidencji.
6) W zależnościod tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) osiedle, sołęctwolub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Nalezy wypełnićjeżeli
zadanię publiczrre proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.
8) Nie wypetniać w prąpadku miasta stołecznegoWarszawy.
9) Dotyczy oddziałów terenowych' placówek i innych jednostek organizacyjnych oforenta.Nalezy wypełnićjeśli
zadanie ma być realizowane w obrębie danejjednostki organizacyjnej.
10) Należry określić czy podstawą są zasady określone w stafucie, pełnomocnictwo, prokura czy teżzinna
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 składającymiofertę 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 złagodzijego negatywne skutki.
16) Należry uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzęczy,
wynagrodzeń.
17) D oĘ czy jedynie wspierania zadania publiczne go.
18) NaleĄ wpisać koszty bezpośredniozwiązane z cęlęm realizowanego zadaniapublicznego'
19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołqczajądo 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 przryporządkowaćzasoby kadrowe do
dysponujących nimi oferentów.
23) Np. lokal, sprzęt, materiĄ. W przypadku ofeĄ wspólnej naleĄ przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponuj4cych nimi oferentów.
24) odpis musi być zgodny z aktualnym Stanęm faktycmym i prawnym, nięza|ężnię od tego, kiedy został
wydany.
25) Wypełniaorgan administracjipublicmej.
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Statut StowarzyszeniaRozwoju
Lokalnej,,Aktywnio'
Społeczności
ROZF}aIAŁ 1
P{}5T.Ą'IJ()wln NxA ()G (}t,NIi

$1
Stowarryszenie Rozrvoju SpołecznościLokalnej ,,Aktywnio,zwane dalej Stowarzyszeniem,
posiada osobowość
prawną.
Stowarryszenie Rozrvoju SpołecznościLokalnej ,,Aktywni',zwane dalej Stowarzyszeniem,
działanapodstawie Ustawy zdnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniachoruz
postanowień niniej szego statutu.

{$f
Stowarzyszenie spełniawarunki Or ganizacji Pofiku

Publicznego.

$3
Terenem działaniaStowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.zgodnie
zprzeprsa,nri prawa.
Stowarzyszenie działana podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu,a
takżeustawy o działalnościpożytkupublicznego i wolontariacie.

lł{
Siedzibą Stowarzyszeniajest Wólka Wiśniewsko,Bffi.Wiśniew,pow. siedlecki

{is
Stowarzyszenie opiera swoją działa|ność
na pracy społecznejczłonków. Stowarzyszenie
moie zatrudniac pracowników.
DziałalnośćStowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby
niebędącejego członkami( wolontariusze).
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Zcłącznik
Nr 2
DouchwĄ nr t/2ot5
z dnia.......
lipco2OL5r.
$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
cttLl; I sPoso$Y tlatA ,AN|A

$e
Celem Stowarzyszenia jest działa|nośó
edukacyjna' kulturalna, charytatyvma na tzęcz
rozwoju, aktywizacji i integracji społecznejoraz podnoszenie,jakości Życiai świadomości
społecznej,szerzej opisana ponizej :
1. Działalnośćkulturalno - oświatowai rekreacyjno - sportowa narzecz dzieci i
młodzieŻy.
2. Prawidłowe zagospodarowanieczasu wolnego dzieciom imłodzieżzy.
3' Pomoc w zdobywaniu wiedzy iposzeruaniu zainteresowań.
4. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieciimłodzieŻy,
5. Promocja kultury, w szczegóInościtworzonej przez ludzi młodych i do nich
adresowanej.
6. Promocja ekologii i ochrony środowiska.
7. Propagowanie zajęĆinformatycznychwśród dzieci,rrńodzieiy i osób starszych.
8. Promocja kultury ftzycznej, sportu i turystyki otazzdrowego Ębu iycia.
9. Integrowanielokalnej społeczności.
10. Edukacja lokalnej społeczności
l l. Aktywizacjazawodowa osób zagrożonychwykluczeniem społecznymna rynku pracy.
12. Wspieranie trwałegorozwoju gospodarczegoMazowsza,w tym przedsiębiorczości.
l 3. Pobudzanie aktywnoŚci społeczno-gospodarczej społecznościlokalnych.
l 4. Popieranie wszechstronnegorozwoju terenów wiej skich.
I 5 . Działa|nośćwspom agającat ozwój gospodarczy, w tym r ozw ój przedsiębiorczościna
obszarachwiejskich
16. Poprawa,jakości iyciai wzmacnianie więzi lokalnych wspólnot międzyludzkich.
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17. W zmacnianie demokracji i poczucia tożsamościlokalnej.
18. Promowanie i wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury społecznej.
19. Promowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwainformacyjnego.
f0.Kształtowanie społeczeństwaopartego na wiedzy i informacji, ukierunkowanego na
innowacje.
21. Promowanie i wspieranierozwoju edukacji.
22. Ochrona środowiskai edukacjaekologiczna.
2 3 . Promowanie walorów turystyczno-wypoczynkowych Mazow sza.
24. Promowanie i wspieranie rozwoju: sportu, turystyki i wypoczynku.
25.Przeciwdziałante patologiom społecznymoruziyav,ltskom margina|izacji społeczneji
wykluczenia ze wspólnot społecznych.
26. Wspieranie zatrudnieniai aktywizacji zawodowej osób pozostającychbezptacy i
zagtoŻonychzwolnieniem z pracy, szczególnie wśródrrlodzieży i absolwentów
uczelni.
27. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
28. Działa|ność
charytatywna i pomoc społeczna
29. Wspieranie integracjieuropejskiej.
30. Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3 1. Popularyzowanie działalnościStowarzyszenia w kraju.
32.Wzajemna pomoc i integracjaczłonków Stowarzyszenia.
33. PoprawaŻycia na terenachwiejskich.
34. Pozyskiwanie i dystrybucja żywnościpomiędzy najubozszych mieszkańców wsi i
gminy.
{ł10
Realizując ce|ę zawarte $ 8 statutu,Stowarzyszenie prowadzi odpłatnąi nieodpłatną
działa|ność statutowa.

ł ii t
Stowarzyszenie prowadzi działa|nośćodpłatnąw zakresi e:
I. Sprzedazy towarów lub usługwytworzonych lub świadczonychprzez osoby bezpośrednio
korzystające z dział'a|noŚcipoż1tkupublicznego, W szczego|nościw zakresie rehabilitacji
orazprzystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnychoraz reintegracji
zawodowej i społecznejosób zagrozonych wykluczeniem społecznym.

$r?
1. Stowarzyszenierealizującswoje cele statutowemoze współpracowaćz wszelkimi
instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi;
2. Stowarzyszenie moze realizować zadania zlecone ptzez organy oraz jednostki
administracji rządowej i samorządowej.
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{łt3
realizujeswojecelepoprzez:
Stowarzyszenie
1. Współpracad|a ręa|tzacjicelów statutowychz organizacjamipokrewnymiw kraju i za
granicą.

2 . organizowanie pikników integracyjnych, koncertów, irnprez sportowo-rekreacyjnych,
spotkań dyskusyjnych, o dcz1.tów, zebran, konferencji.
Prowadzenie świetlicypopołudniowejdla dzieciimłodzieŻy w wieku szkolnym.
4 . Prowadzenie klubu seniora.
5 . Prowadzenie zajęć informatycznychze stałymdostępemdo internetu,d|a dzieci,
młodzieŻyi osob starszych.
6. organizowanie różnych form wypoczynku, zwŁaszcza dla dzieci trrńodzieĄ
7. organizowanie akcji chary.tatywnychmających na celu zdobywanie funduszy na
organizowanie pomocy społecznej.
8. Wyrazanie opinii w sprawach publicznych oraz czyl7flęuczęstnictwo w zyciu
publicznym i kulturalnym.
9. organizowanievryjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych.
na rzecz dzieci, rriodzieiy i osób
10. Zdobywanie i gromadzenie środkówna działa|ność
starszychoraz społecznoŚcilokalnej.
II. organizowanie pogadanek na tematy walki zprzestępczościąwśródnieletnich,
szkodliwościstosowanych używek, atakŻe przemocy w rodzinie.
12.Wł.ączartie
lokalnego środowiskaw akcje przez nas proponowane.
13. Działa|ność
charytatywnąi dobroczynn4.
14. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, rrtodzieŻy i osób starszych.
15. Prowadzenie p|acówek opiekuńczo * wychowawczych, całodobowych' dla dzieci i
mł'odzieŻyzrodzin dysfunkcyjnych oraz osób starszych.
16. ProwadzenieAkademii Intemetowej.
17. ProwadzenieAkademii Językowej.
I8.Działania dobroczynne dzieci irriodzieŻy w wieku szkolnym w ramach Wolontariatu.
19. organizacja szkoleń, kursów, praktyk i staŻyzawodowych.
20. Aktywizacja społecznaizawodowa osób z terenów wiejskich.
21. Inicjowanie i podejmowanie społecznych działarldotyczących ochrony środowiska.
22.Pozyskiwanie i dystrybucjażywnościpomiędzy najuboŹszychmieszkańców wsi
i gminy.
a
J.
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s{4
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 utożsamiająsię z zasadami i programem
stowatzyszenia,wypełnili deklarację czł'ollkowską.Decyzję o nadaniu statusu członka
zwy czajnego podejmuje Zar ząd Stowarzyszenia. C złonk ami zW czajnymi są takŻe
założry
cie|e Stowarzy szeni a.

$t6
Członkowi zvty czajnemu przysługuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Czyr.ne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
Prawo bezpł'atnegokorzystania z oferty działalnościStowarzy szenia'
Prawo zgłaszaria opinii, wniosków i postulatów pod adresemvtładzStowarzyszenia
Prawo zaznajomienia z oświadczeniamit decyzjamiuĄadz Stowarzyszenia
Prawo noszenia odznaki organizacyjneji posiadania legitymacji
Prawo do zaskarŻania do Walnego ZebraniaCzŁonkow uchwały Zatządu
Stowarzyszenia o skreśleniuz listy członków.

$i17
Czł.onekzvtyczajny obowiązanyjest do:
1.
2.
3.
4.

Aktywnego uczestniczenia w pracach t rea|tzacjicelów Stowarzyszenia
Przestrzegania statutu,regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
Dbania o dobre imię Stowarzyszenia
Regularnego opłacaniaskładekczłonkowskich.

$le
Nadanie godnościczłonkahonorowego następujew drodze uchwałypodjętej przezZaruąd.
Członkiem honorowym moŻę zostaó vtył4cznie osoba, która w sposób szczegó|ny zasłużtył'a
się w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłaceniaskładekczłonkowskich i nie przysługujeim
prawo wyboru władz Stowarzyszenia
Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyó w przedsięwzięciach organizowanychprzez
Stowarzyszenie
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ZołącznikNr 2
Do uchwoły
nr 7/2oL5
z dnio.......
lipcaZOt5r.

$te
Członkostwow Stowarzyszeniuustajena skutek:
l. Dobrowolnej rezygnacjiz przyna|eŻności
do Stowarzyszenia, zgłoszonej napiśmie

Zarzadowi

2. Śmieici czł.onka
3 . Wykluczenia w wyniku pTawomocnego orzeczeniasądupowszechnego,
orzekającego

karę dodatkową w postaci pozbawień praw publi
4 . Pozbawienia członkostwahonorowego' w drodze ",ny"i
u"hwuty podjętej przez Zaruąd,
Stowarzyszenia.
5 . W przypadku określonł- * ust. 1 pkt 3 i 4
Zarz4d zobowi4zanyjest zawiadomió
człorka o skreśleniuz listy człoŃów Stowarzyszenia
podając przyczyny oraz
informując o przysługującymmu prawie wnieśienia
odwołaniaw terminie 14 dni od
daĘ doręczenia stosowanejuchwały.
Za|e gania z opłacaniemskładek człtŃows kich ptzez jeden
rok.

RozI}Z|AŁ tV
STRUKTUB.AoGtŁĄ NIZĄ{]Y.'I.{A
$20
Władzarni Stowarzyszenia sa:

1 . WalneZebranieCzłonków
2 . Zarząd
a

KomisjaRewizyjna

W p1yqadku, gdy s|<ład'
Zarządulub Komisji Rewizyjnejulegniezmniejszeniu
w trakcie
trwaniakadencji,dany.organbędzieuprawnionyao uźup"łnienia
swojegoskładupoprzez
dokooptowaniew dtodzeuchwałyodpowiednió zarząaiń
Komisji Rewizyjnej.
DokooptowanyczłonekZarządulubKomisji.Rewizyjnej
sp1wuje funkcjędo końca kadencji'
na którą zostałpowołanyczłonekw miejscJ,któregó
nńii':" dokooptowanie.
Uzupełnienieskładuorganu,w sposóbopisany
Wiej,nie może dotyczycwięcejniżpołowy
składudanegoorganu.
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ZotącznikNr 2
Do uchwĄ nr L/2oL5
z dnio.......
lipco?OL5r.
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Walne Zębranie Członków j est najwyżSzą v*ĄadząStowarzyszenia.
W Walnym Zębrariu Członków biorąldział: z głosemstanowiącym-członkowtezv,ryczayni,
Jako wolni słuchaczeczłonkowie honorowi i zaptoszeni goście'
o miejscu, terminie i porządkuobrad Zarządpowiadamia członków listownie,mailowolub
sms' co najmniej na14 dni przed terminem Walnego ZebraniaCzłonków lub telefonicznie,na
7 dniprzed planowanym zebraniem. Ponadto Walne Zebranie Członków moie byÓ zwołanew
tzw. drugim terminie ( po upływie półgodziny)' wówczas uchwały mogą być przyjęte
nieza|eŻnieod liczby obecnych.
Walne Zebranie Członków jest władnedo podejmowania uchwałprzy obecności,co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.Uchwały zapadaj4większościęgłosów, a w
wypadku równościgłosów rozstrzyga głosprzewodniczącego Walnego Zebrania Członków
prowadzącegoobrady.
Uchwały wŁadzstowarzysz enia zapadająw głosowaniuj awnym'
$2f
Walne Zebranie Członków moze byÓ zvtyczajne lub nadzvlyczajne.
ZwryczajneWalne Zebranię Członkówzwołuje sięrazwroku.Zwyczajne Walne Zebranie
C złonków zw oŁujeZarząd.
Nadzwyczajne Walne Zębranie Członków moze odbyvać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranię Członków zwołujeZarząd:
1. Zwłasnej inicjatywy
2. Na żądanieKomisji 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 szczególnościnależry:
1. określeniegłównych kierunków działaniaStowarzyszenia
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ZcłącznikNr 2
Do uchwĄ nr I/2oI5
z dnio.......
lipco2Ot5r.
Uchwalenie zmian statutu
Wybór i odwoływanie członkow władz Stowarzyszenia
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
Ustalanie wysokościskładekczłonkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek.
Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgł.oszonychptzezczłonków Stowarzyszenia
lub jego władze
7. Rozpatrywanie odwołańw sprawach członkowskich i od uchwałZarządu
8. Podejmowanie uchwały o tozwiązaniu Stowarzyszeniaiprzekazanie jego majątku
9. Podejmowanie uchwałw innych sprawach wniesionych pod obrady

2.
3.
4.
5.
6.

ZĄltif;\{}
$?4
1. Zarząd kieruj e całokształtemdziałalnościStowarzy szen|a.
Wyboru Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne ZebrantęCzłonków przy udzial'e,co
najmniej połowy uprawnionych do głosowaniaczłonków Stowarzyszenia w I terminie, a w II
terminie (30 min. póŹniej) nieza|eŻnięod liczby obecnych. Wybór dokonywany jest w
głosowaniujanv''y*. Kadencja Zarządutrwa 5 lat.
2. Zarząd składasię z:
1. Prezesa
2. Skarbnika
3. CzłonkaZarządu
3. Prezes:

4.
5.
6.
].

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. osobiściewIęcza nagrody plzyznav,łaneprzez Stowarzyszenie
Zasady działaniaZarządu ustala regulamin ustalony przezZarząd.
PosiedzeniaZaruąduodbywająsię wmiarę potrzeb,nierzadziejjednak niiruzna
kwartał.
W posiedzeniuZarządu musi uczestniczyc przynajmniej 2jego członków, w tym
Prezes lub upoważnionypTzez niego zastępca,
Zatząd podejmujeuchwałyjednomyślnie.

$25
Do zakresu dział.aniaZarządu na|eŻy:
1. Realizowanie celów Stowarzysz enia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
2. określanie szczegoŁovtychkierunków dziŃania
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ZctącznikNr 2
Do uchwĄ nr I/2oL5
lipco2Ot5r.
z dnio.......
Ustalanie preliminarzy dziaŁania
Podejmowanie uchwało przyna|einoŚci do innych organizacji
Ustalenie wzont deklaracji członkowskich
Ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach
budżetuUchwalanie regulaminów przewid zianych w statucie
8. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanieich działail
9. ZwoŁywanie Walnego Zebrania Członków
10. Podejmowanie uchwałw sprawach członkowskich (przyjmowanie' skreślanie)
11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
12. Wnioskowanie o nadanielub pozbawieniegodnoŚci członkahonorowego
Stowarzyszenia
13. Podejmowanie uchwałw sprawie członkostwaStowarzyszenia w innych
or ganizacjach kraj owych i zagr aniczny ch
14. Składaniesprawozdńze swej działalnościna Walnym Zebraniu Członków
15. Wykonywanie innych zadai i obowiązków przewidziane niniejszym statutem

3,
4,
5.
6.
7.

$ 2{i
Do reprezentowaniaStowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów,
dokumentów w tym dotyczącychzaciqganiazobowiązań majątkolvych wymagane jest
współdziałaniewszystkich członków Zarządujednocześnie:Prezesa, Skarbnika i Członka
Zarządu.

$iJARnw| r*VJNA
K{}1\,{ł
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1. Komisja Rewizyjna jest władząStowarzyszenia powołanądo sprawowania kontroli
nadjego działalnością.
Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w trybie jawnym, przy udziale, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowaniaczłonków 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 składasię z:
1. Przewodniczącego
2. CzłonekKomisji Rewizyjnej
3. CzłonekKomisji Rewizyjnej

"ŁoŁ{Gt\',lvęł Dt,. )|Ą.LĄ.)!D^i/
Je 2o,oDNogŁ
&ęvę* _u/.,ą €#,*;ep,'ctz.
*g.Jorr.- kb,a|ć,, cbe,t
*.XdvLLge\tv

-

.:"t^" fuu{^ą ŁaĄ^,,t,
w
Ę,t,rl,e

ZołącznikNr 2
nr t/2ot5
Do uchwoły
liPco?Ot5r.
z dnia.......
$2tl
Do zakresu działalnościKomisji Rewizyjnej na|eiy:
1. Kontrolow anie działalnościStowarzyszenia
2, Składaniena Walnym ZebtaniuCzłonków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
3. Składaniesprawozdań ze swej działalnościna WalnymZebraniu Członków
$2e
Komi sja Rewizyj na j est organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie ptzynajmniej raz w roku' które zwołuje
przewodniczący.
osób
obrad, oraz podejmowanych uchwałwymaganajest jednomyślnośó
Do wa:żności
wchodzącychw składKomisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnićinnych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
jej
Komisja Rewizyjna moŻeuchwalió regulamin określającyorganizacjęoraz sposób
funkcjonowania.

$ 3{t
w trakcie
lub KomisjiRewizyjnejulegniezmniejszeniu
gdy składZarządu
W przypadku,

trwania kad.''.ji' dany organ będzie uprawniony do uzupełnieniaswojego składupoprzęZ
dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządulub Komisji Rewizyjnej.

Dokooptowany członekZarządulub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji'
na któę zostat'powołanyczłonek w miejsce, którego następujedokooptowanie.
Uzupełnienie składuorganu, w sposób opisany wyŻej,nie moze dotyczyć więcej niż połowy
składudanego organu.
$31
W Stowarzyszeniu nie można ŁączyÓfuŃcji 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.......
lipco2Ot5r.
R0Z|}ZIAł', v
MAJĄTEK

I I.UNI}USZE
$32

DziałalnośćStowarzyszenia finansowanajest:
l. Ze środkówpieniężnychuzyskiwanych tytułemsktadek
członkowskich
2. Z przeprowadzanychakcji charytatywnyóh (koncerty,
festyny, impre,y artystyczno sportowe, iĘ.)
3. Z oftamościpublicznej
4. Z dotacji
5. Z darowizn' zapisów i spadków
6. Z odpłatnejdziałalnościStowarzyszenia
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z
obowią zującymiprzepisami.
Środki pieniężne, nieza|eźnieod'źrodełichpochod zenia,mogę
byÓ przechowywanew kasie
lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny
byc,przyuwzględnieniu bieżących
potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.
Składki członkowskie będąwpłacanew następującychwariantach:
- pierwsza rata do końca I półrocza;
- druga rata do końca danego roku

kalendarzowego;

- jednorazowo do końca pierwszego połtocza.
Szczegółowe wy{yczne dotyczącewysokościopłacanychskładek
określiRegulamin
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 związkumałżeńskimalbo w
stosunku pokrewióństwa lub
powinowactwa.w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani ztytllŁuprzysposobienia,
opieki lub kurateli,
zwanych dalej,,osobamibliskimi".
2' Przekazywać i wykorzystywać majątku trwałegostowarzyszenia
na rzecz człottków,
członków organów lub pracowników oraz ich ósób bliskióh,
nazasadach innych niŻw
stosunku do osób trzecich, w szczego|ności,jeże|iprzekazanie
to następujebezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
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ZcłącznikNr 2
Do uchwĄ nr I/2ol5
z dnio.......
lipca2OL5r.
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jest rok kalendatzory.
Rokiem obrotowymStowarzyszenia

s3s
Uchwalenie zmian statutuoraz podjęcie uchwały o rczwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zębranie Członków wymaga kwalifikowanej większościgłosów przy obecności,co najmniej
połowy uprawnionych do głosowaniaw I terminie' a w II terminie (30 min. później)
nieza\eŻnieod liczbv obecnvch.
Uchwalenie zmian statutuorazrozwiryanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zebrania Członków vtył.ączniewtedy' gdy sprawy te zostałyumieszczone w porządku obrad
Walne go Zebr ania Członków.
Podejmując uchwałęo tozuliązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrarie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji orazprzeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczący 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).
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Brakwpisów

Rubryka7 - Komitetzałozycie|ski
Brakwpisów

tii::1,

Ófganu
1.Nazwa

STAROSTAPOWIATUSIEDLECKIEGO

Dział2

ZARZĄD

l.Nazwa organu uprawnionegodo
reprezentowania.podmiotu .,1

DOREPREZENTOWANIA
I PODPISYWANIA
W IMIENIUSTOWAMYSZENiA
STOWAMYSZENIA
W TYMDoTYcZĄcYcHZAcIAGANIA
zoaowI4złŃ MA]ATKoWYCH
UMoW,DoKUMENToW
WYMAGANE
JESTWSPoŁDZIAŁANIE
WSZYSTKIcH
cZŁoNKoWZARZADU
:eonoczrśrutr:
PREZESA'
SKARBNIKA
I cZŁoNKAZAMĄDU

Podrubryka
1:

:!:::l=r,l

Dane osob wchodzącychw składorganu
LNazwisko/' Nazwalub firma,'2,hiona

..

prśEvnrcon
3.Numer

BULIK
AGNIESZKA EDYTA

.'

77082908207

łl"Numer
KRs
S.FunkQaw orgęniereprezenfującpq cZŁoNEKZARZĄDU

v

MACILIEWSKA
/,tm|ona

:. -)l

: 1MARTA

3'NumóiPĘsEVRĘqoŃ
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Rubryka2 - Nie dotyczy
Brakwpisów

1.ce|działania

LEM SToWARZYSZENIAJEST DZIAŁALNoŚĆEDUKACYJNA.KULTUMLNA. CHARYTATYWNANA
RZECZRoZWoJU, AKTYWIZAC]II INTEGMC]I sPoŁEcZNEJ oRAZ PoDNoSZENIE,JAKosO ZYCIA I

MŁoDZIEZY.
2,PMWIDŁoWEZAGoSPoDARoWANIE
CZASUWoLNEGo DZIECIoMI MŁoDZIEZY.
3'PoMoC W ZDoBYWANIUWIEDZYI PoSZERZANIUZAINTERESoWAŃ.
4.oRGANIZoWANIE
LETNIEGoI ZIMoWEGoWYPoCZYNKUDLA DZIECII MŁoDZIEZY.
s.PRoMoc]A KULTURY,W sZcZEGoLNoścIrwonzorua PRzEzLUDZI MŁoDYcH I Do NICH

6.PRoMoc]A
EKoLoGII
I oCHRoNYśRooowIsrn.
WśRoDDZIECI,MŁoDZIEZYI oSoB STARSZYCH.
7.PRoPAGoWANIEZNĘ]INFoRMATYCZNYCH
TRYBUZYCIA,
KULTURYFIZYCZNEJ,
SPORTUI TURYSTYKIORAZZDROWEGO
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9,INTEGRoWANIE
LoKALN
E] sPoŁEcZNoścI.
1o.EDUKAC]A
LoKALNEJsPoŁEcZNoscI
ZAWoDoWAosoB ZAGRozoNYcHWYKLUCZENIEM
sPoŁEcZNYMNA RYNKU
11.AKTYWIZACJA
PRACY.
W TYMPMEDSIĘBIoRCZoŚO.
I2.WSPIEMNIE
TRWAŁEGoRoZWoJUGosPoDARczEGoMAZoWSZA,
13.PoBUDZANIE
AKTYWNośq
SPoŁEcZNo-GosPoDARCZEJ
sPoŁEcZNośoLoKALNYCH.
14.PoPIEMNIE
WsZEcHsTRoNNEGo
RozWoJUTERENÓWWIEJSKICH.
15.DZIAłALNośĆ
wsnouncruącn RoZWoJGosPoDARcZY,
W TYMRoZWoJPRZEDSIĘBIoRczoścI
NAOBSZAMCHWIEJSKICH
WsPoLNoTMIĘDZYLUDZKICH.
16'PoPRAWĄJAKoścI
ZYCIAI WZMACNIANIE
WIĘZILoKALNYCH
DEMoKRAC]I
I PocZUcIAToZsAMośoLoMLNEJ.
I7'WZMACNIANIE
I WSPIEMNIE
RozWoJULolGLNE] INFMSTRUKTURY
sPoŁEcZNEJ.
1B.PRoMoWANIE
INFoRMACYJNEGo.
19.PRoMoWANIE
I WSPIEMNIERoZWoJUSPoŁEczEŃSTWA
UKIERUNKoWANEGo
20.KSZTAŁToWANIE
sPoŁEczEŃsrwłopłnrrco NAWIEDZYI INFoRMACJI,
NAINNOWAC]E.
2l.PROMOWANIE
I WSPIEMNIE
ROZWOJU
EDUKACJI.
22.ocHRoNA
śnooowIsmI EDUKAC]A
EKoLoGIczNA.
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