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Stowarzyszenie Rodzin
„Familia Kamion”

20.07.
2016r.

4
1. Cele Stowarzyszenia to:
a. Aktywizacja i promowanie rodzin w życiu społecznym,
gospodarczym i kulturalnym.
b. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji w celu uzyskania
alternatywnych źródeł dochodu.
c. Podejmowanie działań integrujących rodziny z różnych
środowisk.
d. Promowanie Sołectwa Kamion i jego mieszkańców.
e. Praca na rzecz integracji pokoleń.
f. Budowanie świadomości obywatelskiej.
g. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych.
h. Reprezentowanie interesów rodzin, podejmowanie działań na
rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej
rodzin z różnych środowisk.
i. Prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi
Kamion poprzez czynny udział członków Stowarzyszenia w
życiu wsi.
j. Rozbudowana bazy kulturalno- rekreacyjno - sportowej.
k. .Podejmowania i wspieranie działań promujących profilaktykę
zdrowotną.
l. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania
patologii (alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie).
m. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.
n. .Podejmowanie i wspierania działań promujących rozwój
turystyki i agroturystyki.
o. .Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa
gminy Puszcza Mariańska.
p. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej,
szkoleniowej, instruktażowej
warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.
q. Prace na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Puszcza
Mariańska i współpraca z nimi.
r. Współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi.
s. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych
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08.06.2016r.
(uchwała nr 2)
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Nie
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o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym.
t. Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku
artystycznego twórców nie tylko ludowych.
v. Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci
narodowej.
w. Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic
wiejskich, środowiskowych. terapeutyczno - wychowawczych z
terenu gminy Puszcza Mariańska.

2. teren RP.

3. Środki działania Stowarzyszenia :
a. Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi,
prywatnymi, samorządowymi i społecznymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z
osobistościami życia publicznego zainteresowanymi problemami
rodzin.
b Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej,
szkoleniowej i wydawniczej służącej realizacji celów
regulaminowych.
c. Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów
społecznych do działań związanych z celami regulaminowymi.
d. Poprzez wymianę doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji
zawodowych członków rodzin oraz innych inicjatyw na rzecz
rodzin wiejskich.
e. Organizowanie imprez charytatywnych.
f. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i
dobroczynnych
na
terenie
lokalnym,
regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
g .Wykorzystywanie fachowej wiedzy specjalistów z różnych
dziedzin życia.
h. Integrację z osobami niepełnosprawnymi.
i. Pozyskiwanie środków na realizację zadań regulaminowych
Stowarzyszenia od instytucji oraz funduszy krajowych i
zagranicznych.
j. Organizowanie samopomocowych form rozwiązywania
problemów społecznych,
k. Tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej
realizację celów regulaminowych.
l. Prowadzenie stron internetowych o tematyce związanej z
celami regulaminowych,
m. Realizacje projektów przeznaczonych dla konkretnych
instytucji i społeczności,
n. Organizowanie czasu wolnego rodzin, organizowanie
wycieczek i aktywnego wypoczynku,
o. Udział w budowaniu nowoczesnej świadomości rodzin,
p. Wspomaganie rodzin poprzez różnego typu poradnictwo oraz
doradztwo.
q. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla rodzin oraz
wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju osobistego.
r. Planowanie i realizacja projektów z zakresu wspierania i

rozwoju ekonomii społecznej,
s.
Prowadzenie
działalności
integrującej
członków
Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalna, rekreacyjna i
towarzyską.

1. Cele Stowarzyszenia
2.

Stowarzyszenie
Słuchaczy
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku

10.08.
2016r.

Stowarzyszenie
zwykłe
96-300
1. 1.Aktywizacja osób starszych.
2.Pobudzanie aktywności intelektualnej, społecznej, Fizycznej, Żyrardów ul. A. reprezentowane jest przez
przedstawiciela – Janina
psychicznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej osób Struga 1/31.
Suska.
starszych.
3. Zmiana tradycyjnego postrzegania starości, jako bierności,
samotności pogrążenia się w dolegliwościach fizycznych.
Natomiast dostarczanie pozytywnego obrazu siebie w wieku
podeszłym, bogatego w doświadczenia.

_

22.07.2016r.
(uchwała nr 2 )
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2. Miasto Żyrardów, obszar powiatu żyrardowskiego
i sąsiadujące gminy.
3. Środki działania Stowarzyszenia :
1. Współpraca z organami administracji publicznej i innymi
podmiotami w zakresie realizacji celów.
2. Ustawiczne kształcenia członków prowadzone na wykładach
o charakterze otwartym.
3. Dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, nieaktywnych już
zawodowo.

1. Cele Stowarzyszenia :

Stowarzyszenie
„Przymierze dla
Żyrardowa”

3.

21.09. 1.promowanie udziału organizacji pozarządowych oraz
2016r. mieszkańców Żyrardowa i powiatu Żyrardowskiego w budowie
społeczeństwa obywatelskiego,
2.wspieranie społecznej aktywności obywateli,
3.integrowanie organizacji pozarządowych oraz mieszkańców
miasta i powiatu,
4.przyczynianie się do tworzenia tożsamości mieszkańców
miasta i powiatu,
5.tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i
doświadczeń pomiędzy osobami, instytucjami i organizacjami,
6.pomoc w prezentowaniu dorobku organizacji władzom
samorządowym, szerokiej publiczności,
7.promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym
i organizacjami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi,
8.upowszechnianie wiedzy na temat samorządu terytorialnego.
9.udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz aktywizacja zawodowa młodzieży i bezrobotnych,
10.promowanie działalności charytatywnej,
11.promocja i organizacja wolontariatu
12.wspieranie rodziny
13.udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
14.działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
15.działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
16.promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
17.działalność na rzecz seniorów,

96-300
Żyrardów
ul.Gen.
Dąbrowskiego
61

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez
zarząd : PrzewodniczącyBeata
Heidinger,
wiceprzewodniczący Marek
Gorczyca
i
Ryszard
Adamiak,
Sekretarz Marek Treliński,
Członkowie
:Wiesława
Bińkowska Chudy, Ryszard
Mirgos, Wojciech Jasiński.
Osobami uprawnionymi do
reprezentacji
Stowarzyszenia, w tym do
zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
są
Przewodniczący
Zarządu
działający łącznie z jednym
z członków Zarządu.

Komisja
29.08.2016r.
Rewizyjna :
(uchwała nr 3).
Przewodnicząca
Małgorzata
Klocińska,
wiceprzewodnicząca
Joanna
Pakos, członek
Bożena
Liszewska

_

_

_

_

Stowarzysze
-nie
rozpoczęło
działalność z
dniem
22.10.2012r.

18.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
19.działalność na rzecz organizacji pozarządowych
20.działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży,
21.promowanie działań ekologicznych i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego
22.promowanie turystyki i krajoznawstwa,
23 udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
24.działalność na rzecz zachowania porządku i bezpieczeństwa
publicznego,
25.działalność
na
rzecz
rodziny,
macierzyństwa
,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
26.podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej,
27.realizacja projektów służących społeczności lokalnej w
zakresie edukacji, kultury, społeczeństwa obywatelskiego,
rozwoju gospodarczego regionu,
28.wspieranie upowszechniania rozwoju kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,,
29.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
30.działalność na rzecz rewitalizacji i ochrony zabytków,
31.propagowanie idei proekologicznych
32.wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego i
zdrowia ludzi,
33.informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach
środowiska naturalnego,
34.propagowanie proekologicznych zachowań i rozwiązań i
technologii,
35.przeciwdziałanie zachowaniom, procesom i inwestycjom
mogących pogorszyć stan środowiska,
36.wspieranie i inicjowanie działań na rzecz ochrony obiektów
i zespołów cennych ze względów przyrodniczych, kulturowych,
bądź historycznych,
37.ochrona praw konsumentów,
38.organizacja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży
____________________________________________________

2. Terenem działania
Rzeczpospolita Polska.

Stowarzyszenia

jest

____________________________________________________

3. Środki działania Stowarzyszenia :
1. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości,
2. organizowanie prelekcji, spotkań, wystaw, koncertów
imprez
kulturalnych,
integracyjnych,
sportowych,
rekreacyjnych,
3. współpracę i wymianę informacji z organizacjami
pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,
osobami i instytucjami władzami samorządowym',
4. współpracę z władzami samorządowymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu, ośrodkami

naukowymi, z innymi stowarzyszeniami oraz z osobistościami
życia publicznego zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego,
5 .prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej,
szkoleniowej, służącej realizacji celów regulaminowych,
6. opiniowanie inicjatyw lokalnych władz samorządowych,
7. prowadzenie różnorodnych form edukacji ekologicznej,
8 podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony
środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego
/a w konsekwencji zdrowia i życia ludzi /, kierując się
obowiązującym prawem , ze szczególnym uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju ,
9.
podejmowanie działań na rzecz energetyki odnawialnej
oraz zagospodarowania i redukcji odpadów,
10.
występowanie na prawach strony reprezentującej interes
społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami regulaminu
w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych
z pl z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach
sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska
i dóbr kultury , w procesach inwestycyjnych oraz procedurach
planistycznych,
11.
opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał
organów administracji państwowej i samorządowej,
12.
przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów,
analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem
wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności
określonej regulaminem,
13.
podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych działań
służących wypełnianiu celów regulaminowych.
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W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do
sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska
członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz
ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.”.
W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego
zmian.
W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji
pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy
wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy
wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

