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1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:                                                                                                                                                                                                  

- Szerzenie i propagowanie kultury wśród dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, działalność 

związana z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom.

- Ponadto , celem Stowarzyszenia jest współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami 

społecznymi, kościołami i organizacjami kościelnymi.

- Wspieranie członków zespołów tanecznych , głownie Zespołu Tańca Estradowego EKROL z Łańcuta.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Łańcut

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:                                                                                                                                                                                                       

-stwarzanie warunków do intelektualnego rozwoju dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu, kultury, nauki i techniki,

-prowadzenie zajęć usprawniających, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi fizycznemu dzieci i młodzieży poprzez 

wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w kulturze tanecznej,

-organizowanie turniejów tanecznych, konkursów, przeglądów, wystaw, zawodów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim i międzynarodowym,

- organizowanie koncertów w celu prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,

- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- organizowanie poradnictwa, szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów artystycznych i obozów kondycyjnych,

- nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie instytucji i organizacji wspierających działalność Stowarzyszenia,

- organizowanie okolicznościowych imprez towarzyskich

- współpracę z innymi organizacjami mającymi na celu krzewienie kultury, sportu i sztuki,

- promowanie talentów w dziedzinie sportu, kultury i sztuki,

- realizacja wszelkich innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb członków Stowarzyszenia.

1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:    

1) popularyzacja strzelectwa sportowego,

2) prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu - szeroko rozumiane,

3) popularyzacja kolekcjonerstwa broni palnej i militariów,

4) integracja członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie i udział w zawodach strzelectwa sportowego oraz innych 

imprezach kulturalnych i edukacyjnych,

5) prowadzenie działalności wychowawczo - popularyzatorskiej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci 

i młodzieży,

6) reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Stowarzyszenia,

7) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w tym w szczególności popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy 

na temat broni, militariów oraz historii oręża oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej,

8) prowadzenie szkoleń z zakresu przechowywania, obsługi i posługiwania się bronią palną, w tym sklasyfikowanej w 

ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej, dla członków jak i osób fizycznych i prawnych spoza 

Stowarzyszenia,

9) szeroko rozumiane wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie działalności sportowej związanej ze sportem 

strzeleckim, kolekcjonowaniem broni palnej, pamiątek historycznych i pogłębiania wiedzy historycznej,

10) pomoc członkom Stowarzyszenia w pozyskiwaniu broni palnej oraz jej przechowywaniu i konserwowaniu,

11) popularyzacja wśród członków Stowarzyszenia działalności eksploracyjnej,

12) kreowanie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się kolekcjonowaniem broni i działalnością odkrywczą,

13) informowanie oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu regulacji dotyczących badań eksploracyjnych w kraju.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:     

1) systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich członków,

2) udział członków Stowarzyszenia w zawodach krajowych i zagranicznych,

3) organizowanie zawodów strzeleckich,

4) współpracę i wzajemną pomoc członków w uprawianiu strzelectwa sportowego,

5) upowszechnianie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa sportowego,

6) propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych i tradycji narodowych,

7) udział członków Stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących strzelectwo, 

kolekcjonerstwo broni palnej i militariów, organizowanie takich imprez, jak i współpraca z innymi stowarzyszeniami o 

zbieżnym profilu,

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu przechowywania, obsługi i posługiwania się bronią palną, w tym 

sklasyfikowanej w ustawie o broni i amunicji jako szczególnie niebezpiecznej.

9) podejmowanie zgodnie z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę wszelkich 

śladów i świadectw historii regionu jak i kraju,

10) organizowanie imprez, wystaw tematycznych, odczytów, pokazów itp. na temat historii broni i militariów, a także 

prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej na temat eksploracji.

11) informowanie i upublicznianie oraz promocja efektów działalności eksploracyjnej Stowarzyszenia i jego członków,

12) uzupełnianie i wzbogacanie kolekcji muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie prowadzonych działań 

eksploracyjnych, w szczególności w muzeach z regionu, w którym działa Stowarzyszenie.
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1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:    

1) prowadzenie magazynu rzeczy używanych,

2) wspieranie osób potrzebujących pomocy,

3) podejmowanie działań na rzecz ekologii,

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Województwo Podkarpackie.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:     

1) pozyskiwanieśrodków finansowych na działalnośc stowarzyszenia zgodnie z § 5 ust. 1 regulaminu,

2) umożliwienie korzystania z Magazynu wszystkim zainteresowanym,

3) dawanie "drugiego życia" rzeczom używanym, poprzez ograniczenie tworzenia odpadów,

4) podnoszenie świadomości ekologicznej na rzecz ochrony środowiska.

1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:    

1) prowadzenie działalności edukacyjno - kulturalnej,

2) wspieranie Klubu Seniora działajacego w Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży Miejskiego Domu Kultury w Domu Strażaka na 

Przedmieściu,

3) integracja osób starszych,

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:     

1) pomoc we wszechstronnym i pełnym rozwoju kulturalno-artystycznym także w kreatywnym kształtowaniu wrażliwości 

artystycznej i ludowej w swoim otoczeniu,

2)  budowanie poczucia ich własnej wartości, rozwijanie wiary i możliwości twórczych,

3) wystawy prac artystycznych,

4) plenery,

5) współpracuje z instytucjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi w kraju i zagranicą, realizującymi podobne cele,

6) współdziała z młodzieżą,

7) pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów twórczych,

8) aktywną działalność promującą artystów

9) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z 

osobistościami z życia publicznego,

10) prowadzenie różnych form szkolenia i warsztatów,

11) organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,

12) organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,                                                                                                                                           

13) realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:    

1)  działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,

2)  popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,

3) promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:     

1) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów,

2) współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami rekonstrukcji 

historycznej,

3) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji, inne działania realizujące cele statutowe,

4) krzewienie idei patriotycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oręża polskiego,

5) inne działania realizujące cele statutowe.

1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:    

1)  Inspirowanie, wspieranie i prowadzenie działań mających na celu:                                                                                                                                   

a) podnoszenie świadomości praw i obowiązków obywateli wynikających z zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

b) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz ich inicjatyw;

c) przeciwdziałanie   powstawaniu   zjawisk   patologicznych   w   życiu   publicznym, a w szczególności w relacji Obywatel, 

a organ, Urząd, instytucja.

2) Obrona interesów indywidualnych i zbiorowych obywateli w sprawach spornych wobec władz i instytucji wszystkich 

szczebli, a szczególnie w zakresie:                                                                                                                                                                                                                                     

a) obrona interesów indywidualnych i zbiorowych Obywateli;

b) porządku publicznego i bezpieczeństwa;

c) ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego;

d) ochrony środowiska naturalnego i krajobrazu;

e) ochrony dóbr kultury narodowej i lokalnej - w sferze materialnej i intelektualnej;

f) szkolnictwa ogólnego i zawodowego;

g) działalności społeczno - wychowawczej;

h)  ochrony stanu posiadania majątku narodowego, samorządowego i komunalnego oraz właściwej gospodarki tymi 

zasobami.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:     

1) Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

2) Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych;

3) Występowanie z wnioskami i skargami do właściwych, według kompetencji, władz i instytucji wszystkich szczebli z 

krajowymi włącznie.

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej

NIE

Uchwała o 

przyjejęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

z dnia 

09.11.2016 r.

NIE5.
 Stowarzyszenie  Miłośników 

Broni -Żołynia-

20 stycznia 

2017 r.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest Żołynia  ul. 

Białobrzeska 

55c

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Sławomir Cisek

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o 

przyjejęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

z dnia 

25.10.2016 r.

NIE4.  Stowarzyszenie  LX+
15 listopada 

2016 r.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest Łańcut, ul. 

Kościuszki 15 

budynek MDK

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Krzysztof 

Piechowski

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej

Wykreślono z 

ewidencji 

stowarzyszeń 

swykłych  

08.05.2017 r.

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o 

przyjejęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

z dnia 

22.10.2016 r.

NIE

Uchwała o 

przekształceniu 

z dnia 

19.04.2017 r. 

Wpisano do 

KRS 

postanowienie

m z dnia 

04.05.2017 r. 

pod pozycją 

KRS-675485

nd3.  Stowarzyszenie  "EKO-DAR" nd

6.
 Stowarzyszenie "Alternatywa 

Obywatelska"

29 września 

2017 r.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest Łańcut  ul. 

Rynek 9

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Danuta Szymel

31 

października 

2016 r.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest Łańcut, ul. 

Piłsudskiego 

70/7

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela:           

Zbigniew Murias



1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:    

1. Działalność kulturalno - oświatowa

2. Działalność edukacyjno-wychowawcza adresowana do młodzieży oraz osób dorosłych

3. Działalność turystyczno - krajoznawcza

4. Działalność przyrodniczo - poznawcza i edukacyjna w zakresie ochrony przyrody

5. Działalność popularyzatorsko - oświatowa w zakresie tradycji oraz historii własnego środowiska

6. Działalność w zakresie rękodzieła oraz praktycznych umiejętności kulinarnych

7. Opieka nad grobami zasłużonych społeczników miejscowości Krzemienica

8. Kultywowanie tradycji świątecznych oraz pielęgnowanie rocznic patriotycznych

9. Opieka nad miejscami Pamięci Narodowej.

2. Terenem działania stowarzyszenia jest powiat Łańcut.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:     

1. Organizowanie wystaw i prezentacji poświęconych artystom malarzom, poetom, pisarzom, rzeźbiarzom, a w 

szczególności dbałość o dorobek artystyczny naszych rodzimych twórców...(Kluz Józef, Franciszek Fraczek, Helena 

Gwizdak, Stanisława Kluz);

2. Organizowanie wieczornic, prezentacji medialnych, pokazów filmowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, przygotowywanie 

oraz wystawianie okolicznościowych spektakli teatralnych,(kukiełkowa szopka Bożonarodzeniowa itp.);

3. Organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych do miejsc związanych w szczególny sposób z historią oraz 

tradycją naszego regionu;

4. Opieka nad pomnikiem przyrody umiejscowionym na terenie naszej miejscowości, popularyzowanie idei 

zrównoważonego rozwoju, a w szczególności popularyzowanie miododajnych kącików przyrody powiązanych z akcją na 

rzecz owadów zapylających;

5. Kontynuacja tradycji kronikarskiej sięgającej czasów założenia na „Prawie Magdeburskim” wsi Krzemienica;

6. Organizowanie warsztatów rękodzielniczych oraz kulinarnych dla dzieci i młodzieży (kursy kroju, szycia, umiejętności 

szydełkowania, haftowania oraz gotowania i pieczenia)

7. Utrzymanie w należytej estetyce grobów osób zasłużonych dla naszej lokalnej społeczności;

8. Coroczne organizowanie tradycyjnej wieczerzy wigilijnej dla członkiń Kola Gospodyń Wiejskich oraz osób i organizacji 

zaprzyjaźnionych. Organizowanie wraz z innymi organizacjami okolicznościowych uroczystości patriotycznych;

9. Dbałość o symboliczne Miejsca Pamięci Narodowej umiejscowione na terenie naszej miejscowości (Szkoła Ludowa, 

Pomnik Grunwaldu, Pomnik Ks. Stojałowskiego, Figura Św. Stanisława Biskupa, Plac Wolności, Pomnik Powstańców 

Styczniowych).

1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:

1. Współpraca na zasadach partnerstwa z przedstawicielami administracji samorządowej i rządowej, organizacjami 

pozarządowymi, Związkami i Klubami sportowymi.                                                                                                                                        

2. Prowadzenie i rozwijanie działalności sportowej w brydżu sportowym.                                                                                               

3. Uczestniczenie w życiu społecznym miasta i regionu poprzez edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup 

społecznych, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych organizaując imprezy brydża sportowego.                                                                                                                                                        

4. Promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzaleznieniom od alkoholu i narkotyków poprzez brydża sportowego. 

2. Terenem działania stowarzyszenia zwykłego jest województwo podkarpackie. Stowarzyszenie może działać poza granicami 

województwa podkarpackiego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:

1. Organizacja nauki gry w brydża młodzieży we współpracy ze szkołami oraz ośrodkami kultury.                                                     

2. Uczestniczenie w zawodach brydża sportowego organizowanych przez Związki Brydża Sportowego.                                          

3. Upowszechnianie brydża sportowego w środowisku społecznym wśród dzieci, młodzieży i osób starszych poprzez 

szkolenia.                                                                                                                                                                                                                 

4. Organizowanie szkolenia dla swoich zawodników oraz otaczanie ich opieką.                                                                                                      

1. Cele działania stowarzyszenia zwykłego:    

1) upowrzechnianie wiedzy o o zalewach wodnych i hodowli ryb oraz wędkowaniu;                                                                              

2) integracja miłośników zalewów wodnych, hodowli ryb i wędkowania;                                                                                                  

3) Służenie wiedzą o hodowli ryb w zalewach oraz jej popularyzacja

2. Terenem działania jest Rezczpospolita Polska 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego:

1) Organizowanie prac porządkowych przy zalewie, spotkań i szkoleń związanych z integrowaniem członków i ich rodzin;                                                                                                                                                                  

2) Organizowanie dla członków stowarzyszenia imprez nad zalewem związanych z integrowaniem członków i  ich rodzin;                                                                                                                                                                     

3) współpraca z instytucjami: państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

7.

 Stowarzyszenie Izba Pamięci 

Kobiety Wiejskiej - KGW w 

Krzemienicy

08 listopada 

2017 r.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest  

Krzemienica 

676, 37-127 

Krzemienica

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Ewa Frączek

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej

      Uchwała  o 

przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

z dnia 

14.02.2018 

r.uchylająca 

Uchwałę o 

przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

z dnia 

27.10.2017 r.  

NIE

18 maja 2018 

r.
Stowarzyszenie Miłośników Zalewu9.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest Sonina 365

8.
Stowarzyszenie Brydża 

Sportowego ATUT Łańcut

12 marca 

2018 r.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest Łańcut, ul. 

Traugutta 31

Stowarzyszenie 

reprezentowane 

jest przez Zarząd. 

W skład Zarządu 

wchodzą: Józef 

Wrona - prezes, 

Renata Kielar - 

sekretarz, Janusz 

Jarząbek - 

skarbnik

Stowarzyszenie 

zwykłe posiada 

organ kontroli 

wewnętrznej - 

Komisję 

Rewizyjną

Stowarzyszenie 

rperezntuje 

Przedstawiciel - 

Stanisław Cwynar

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o 

przyjeciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia z 

dnia 5.05.2018 r.

NIE

Uchwała o 

przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

z dnia 

14.02.2018 r.

NIE



1. Cele działania Stowarzyszenia zwykłego:                                                                                                                                                                                                        

1) rozwijanie pasji biegania,                                                                                                                                                                                                                    

2) promocja zdrowego stylu życia,                                                                                                                                                                                                                                         

3) organizowanie zawodów sportowych na terenie Łańcuta oraz całego kraju.                                                                                                                      

2. Terenem działania Stowarzyszenia zwykłego jest cała Polska.                                                                                                                                                  

3.  Środki działania Stowarzyszenia zwykłego:                                                                                                                                                                                      

1) przpeorowadzanie treningów biegowych,                                                                                                                                                                                         

2) organizowanie wycieczek biegowych,                                                                                                                                                                                              

3) organizowanie Biegów Hrabiego oraz Biegów Uśmiech Niepodległej,                                                                                                                              

4) organizowanie zawodów sportowych,                                                                                                                                                                                           

5) prowadzenie warsztatów, spotkań, szkoleń dotyczących biegania i zdrowego stylu życia. 

15 

października 

2018 r.

Stowarzyszenie Biegowe Ultra Łańcut11.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest miejscowość 

Łańcut

Stowarzyszenie jest 

reprezentowane 

przez 

Przedstawiciela: 

Krzysztof 

Wojciechowski

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o 

przyjeciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia z 

dnia 9.10.2018 r.

NIE

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej

Uchwała o 

przyjęciu 

rRegulaminu z 

dnia 4.06.2018 r.

NIE
Klub Seniora przy Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Żołyni

7 czerwca 

2018 r.

1. Cele działania stowarzyszenia:

1) rozbudzanie aktywności intelektualnej, społecznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej seniorów;

2) zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – członków klubu, integracja międzypokoleniowa i aktywizacja 

seniorów z różnych środowisk;

3) wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia;

4) propagowanie kultury i sztuki; 

5) współpraca z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, ze stowarzyszeniami, jednostkami, np. Caritas, Gminną Biblioteką 

Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury;

6) wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu; 

7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności osób starszych;

8) kreowanie wizerunku seniorów jako osób czynnych społecznie;

9) promocja Gminy Żołynia oraz Powiatu Łańcuckiego.                                                                                                                                  2. 

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania 

celów może on prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z poszanowaniem prawa powszechnego właściwego 

dla danego kraju.

3.Środki działania stowarzyszenia:

1) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej dotyczącej działalności Klubu;

2) wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków;

3) współdziałanie z prasą regionalną, a także innymi środkami masowego przekazu;

4) organizowanie działalności charytatywnej;

5) organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Klubu;

6) współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;

7) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami 

i organizacjami, w zakresie promocji i rozwoju szeroko rozumianej działalności/aktywności seniorów;

8) organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla seniorów, w tym osób 

z niepełnosprawnościami;

9) organizowanie publicznych akcji, wydarzeń, imprez i projektów o charakterze rekreacyjnym i prozdrowotnym;

10) Rozwijanie działań o charakterze samopomocowym;

11) Prowadzenie działań w środowisku lokalnym mające na celu zapobieganie izolacji, separacji i marginalizacji ludzi starszych;

12) Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności psycho-fizycznej;

13) Organizowanie działań o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności kursy językowe, kursy komputerowe;

14) sprawowanie wszechstronnej opieki nad członkami Klubu oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich postanowień Regulaminu;

15) rozwijanie kontaktów krajowych i międzynarodowych oraz współpraca z innymi Klubami Seniora w celu organizacji wspólnych 

przedsięwzięć;

16) reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich jego członków;

17) wspomaganie inicjatyw społecznych związanych z propagowaniem aktywności seniorów;

18) działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia;

19) podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji regulaminowej działalności Klubu;

20) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

10.

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest budynek 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej w 

Żołyni, ul. Rynke 

5, 37-110 Żołynia

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezntowane jest 

przez Zarząd. W 

skład Zarządu 

wchodzą: Halina 

Olszewska  - 

Przewodnicząca 

Zarządu, Anna 

Surowiecka - 

Wiceprzewodnicząc

a Zarządu, Anna 

Marcinek - Skarbnik, 

Aleksandara Młynek 

- Sekretarz, Tadeusz 

Wawrzaszek - 

Wiceprzewodnicząc

y Zarządu

12. Aktywna Gmina Łańcut
10 stycznia 

2019 r.

1. Cele działania Stowarzyszenia zwykłego:                                                                                                                                                                                                        

1) upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju ziemi łańcuciej,                                                                                                                                                 

3) Aktywizacja mieszkańców powiatu łańcuckiego                                                                                                                                             

2.Środki działania Stowarzyszenia zwykłego:                                                                                                                                                                                      

1) Organizacja spotkań, konferencji, szkoleń,                                                                                                                                                                                         

2) Działalność edukacyjna, publicystyczna, wydawnicza,                                                                                                                                                                                              

3) Zbiórki społeczne, wolontariat.                                                                                                                                                                           

Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest miejscowość 

Łańcut

Stowarzyszenie jest 

reprezentowane 

przez 

Przedstawiciela: 

Jakub Czarnota

Stowarzyszenie 

zwykłe  posiada 

Komisje Rewizyjną

Uchwała o 

przyjeciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia z 

dnia 3.01.2019 r.

NIE


