
STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH 

ROZDZIAŁ I 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY 

 § 1 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich jest towarzystwem zrzeszającym 
mieszkańców sołectw Trzemeśnia, Poręba, Łęki, Bulina, Zasań.  

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich jest Publiczne Gimnazjum w 
Trzemeśni 32-425 Trzemeśnia 250.  

§ 3 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada 
osobowość prawną.  

§ 4 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich działa zgodnie z porządkiem prawnym 
Rzeczpospolitej Polski w oparciu o ustawę z dnia 07.04.1989 r. „ Prawo o 
Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), oraz 
zgodnie z własnym statutem.  

§ 5 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni.  

§ 6 

1. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich należy do 
starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – art. 57 ustawy z dnia 
24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa /Dz. U. Nr 106 
poz. 668/.  

2. Zabrania się:  

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników, oraz osób, z 
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 



pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa, lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.  

b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy 
oraz ich osób bliskich.  

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w 
zakresie niestanowiącym prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 24.04.2003 r. „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.  

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 7 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie dotyczącym realizacji 
zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności. 

2. Cele Stowarzyszenia obejmują w sferze zadań publicznych:  

a) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, 

b) rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, 

c) rozwój kultury i podtrzymywanie tradycji miejscowych, 

d) wzrost świadomości społecznej w zakresie swobód obywatelskich i zasad 
demokracji, 

e) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.  



3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) planowanie i organizowanie działań zmierzających do budowy i rozbudowy 
obiektów infrastruktury socjalnej, a w tym m. in. 

- przedszkola i szkół, 

- obiektów kultury, sportu i rekreacji, 

- obiektów zieleni, 

- telefonizacji, gazyfikacji, elektryfikacji, kanalizacji, 

- obiektów opieki zdrowotnej  

b) pracę nad poprawą ciągów komunikacyjnych / m. in. parkingi , chodniki , 
przejścia dla pieszych, drogi/. 

c) organizowanie działań i imprez masowych, a w tym związanych z wypoczynkiem 
dzieci i młodzieży. 

d) angażowanie mieszkańców do pracy w realizacji celów Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich. 

e) wspieranie innych inicjatyw społecznych w zakresie zgodnym z celami 
Stowarzyszenia. 

f) organizację imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych, patriotycznych, 
charytatywnych.  

§ 8 

Środki na realizację celów Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich:  

a) organizowanie zbiórek pieniężnych winno odbywać się w oparciu o 
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach /Dz. U. Nr 69/ 
oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o 
sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami 
/Dz. U. Nr 69 poz. 683/, 

b) występowanie do urzędów administracji rządowej i samorządowej i innych 
instytucji, firm , fundacji funduszy, osób fizycznych , itp. o wsparcie finansowe, 

c) składki członków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 



d) organizowanie prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich, 

e) organizowanie imprez o charakterze dochodowym promujących cele 
Stowarzyszenia.  

§ 9 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich realizuje swoje działania statutowe we 
współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami publicznymi, działającymi na 
terenie miasta i gminy Myślenice. 

§ 10 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich opiera swoją działalność na społecznej 
pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy mieszkańców gminy Myślenice.  

§ 12 

Koszty działalności administracyjnej pokrywane są ze środków własnych 
Stowarzyszenia. Mogą to być opłaty telefoniczne, komunikacyjne, biurowe, itp. 

§ 13 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich ma prawo do wypowiadania się w 
sprawach publicznych. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

§ 14 

Członkami Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich mogą być mieszkańcy i 
sympatycy sołectw Trzemeśnia, Poręba, Zasań, Łęki, Bulina, którzy złożą 
deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.  

§ 15 

1. Członkowie mają prawo do uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich z biernym i czynnym prawem wyborczym z 
ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – „Prawo o 
Stowarzyszeniach”.  

2. Zgłaszanie propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich w Trzemeśni.  



3. Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Obywatelskich.  

4. Korzystanie z innych uprawnień przyznawanych przez Zarząd Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich.  

§ 16 

Członkowie mają prawo do:  

a) inicjowania zmian w składzie zarządu, 

b) ukierunkowania zmian w celach działalności Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich /aktualizacja pierwszeństwa wykonywanych prac/, 

c) zatwierdzania wykonania prac przez zarząd oraz zakreślania terminów realizacji.  
                                                                                                                                                    
§ 17 

Do obowiązków członków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich należą:  

a) branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

b) przestrzeganie postanowień statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich, 

c) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

d) opłacanie składek.   

§ 18 

Członkostwo Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich ustaje przez:  

a) dobrowolną podpisaną rezygnację zgłoszoną do Zarządu, 

b) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich uchwałą 
zarządu w przypadku: 

 - dobrowolnej, podpisanej rezygnacji zgłoszoną do zarządu, 

 - skreślenie z listy członków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich uchwałą 
 zarządu w przypadku umyślnego naruszania statutu, 

c) nie brania czynnego udziału w działaniach Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich powyżej dwunastu miesięcy, 



d) działania na szkodę Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

e) rozwiązania się Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA INICJATYW OBYWATELSKICH 

§ 19 

1. Władzami Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich są:  

a) Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. 

b) Zarząd Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. 

c) Komisja rewizyjna Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.  

2. Kadencje Zarządu i Komisji rewizyjnej trwają cztery lata. Wybór następuje w 
głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji walnego zebrania 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.  

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich zapadają 
zwykłą większością.  

§ 20 

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich jest najwyższą władzą 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich jest 
zwoływane przez Zarząd corocznie po zakończeniu roku kalendarzowego, za który 
Zarząd sporządza sprawozdania finansowe i merytoryczne, w terminie do końca 
lutego następnego roku kalendarzowego.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek komisji rewizyjnej, 

c) na wniosek połowy członków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od 
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których 
zostało zwołane.  



5. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 
zarząd ma obowiązek pisemnego powiadomienia członków stowarzyszenia z 14 
dniowym wyprzedzeniem.  

6. Jeżeli na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich dokonana zostanie zmiana zarządu, komisji rewizyjnej to kadencja 
nowych władz trwa od daty tego zebrania, a Zwyczajne Walne Zebranie 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich ma się odbyć się w terminie jw. 
postanowiono.  

§ 21 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich należy:  

a) uchwalenie programów działania – organizacyjnego i finansowego 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, 

c) uchwalanie na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium dla zarządu 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

d) wybór i odwołanie osób wchodzących w skład zarządu oraz komisji rewizyjnej, 

e) podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod 
obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.  

2. Walne Zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich jest prawomocne w 
pierwszym terminie przy obecności połowy członków uprawnionych do 
głosowania, a w drugim terminie przy 1/3 członków uprawnionych do głosowania. 
Drugi termin oznacza opóźnienie obrad o trzydzieści (30) minut. Termin – data i 
czas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich powinien być 
doręczony członkom Walnego Zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 
pisemnie w terminie czternaście (14) dni przed zebraniem. Zawiadomienie winno 
zawierać proponowany przebieg obrad.  

3. W walnym zebraniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy sołectw Trzemeśni, 
Poręba, Zasań, Łęki, Bulina, goście zaproszeni z głosem doradczym bez prawa 
głosowania.  



4. Walne zebranie ustala sposób zbierania składek i ich wysokość. 

§ 22 

1. Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich składa się z 5 –9 członków, 
wybieranych przez walne zebranie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, którzy 
wybiorą spośród siebie prezesa, vice prezesa, sekretarza, skarbnika.  

2. Zebrania zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich odbywają się w miarę 
potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.  

3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 
konieczna jest obecność połowy członków zarządu plus jeden, w tym prezes albo 
wiceprezes.  

4. W okresie między posiedzeniami zarządu uprawnienia tegoż ciała przysługują 
łącznie prezesowi i sekretarzowi zarządu (dwa podpisy).  

§ 23 

Do zadań zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich należy kierowanie 
bieżącą pracą w okresie między walnymi zebraniami Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich a w szczególności: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich na zewnątrz i działanie 
w jego imieniu, 

b) wykonywanie uchwał walnego zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 

d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, 

e) przyjmowanie i skreślanie członków.  

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

h) posiedzenia zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy, lub na wniosek dwóch 
jego członków. 

§ 24 

1. Członek zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich może być zawieszony, 
odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków zgodnie 



ze statutem, bądź utracił zaufanie członków Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich.  

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka zarządu podejmuje zarząd 
większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków zarządu.  

3. Zawieszony członek zarządu ma prawo odwołania do walnego zebrania 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w ciągu 30-tu dni od podjęcia uchwały w 
sprawie jego zawieszenia. 

§ 25 

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich.  

2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez walne zebranie 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.  

3. Komisja rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. 

4. Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący, posiedzenia 
odbywają się w razie potrzeb lub przynajmniej raz w roku.  

5. Do ważności uchwały komisji rewizyjnej potrzebna jest obecność dwóch 
członków w tym przewodniczącego albo sekretarza.  

6. Do czynności Komisji rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej  

Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, 
określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,  

c) składanie sprawozdań z całokształtu działalności na walnym zebraniu 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, oraz stawianie wniosku o udzielenie lub 
odmowę udzielenia absolutorium ustępującym zarządowi, 

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień, 
działalności zarządu, jeżeli komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one 
nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, 

 



e) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania , 
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia zarządu w przypadku stwierdzenia 
niezgodnych z prawem bądź innymi interesami Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich działań zarządu.   

7. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, 
niepodlegającym Zarządowi w żadnym zakresie, a w szczególności w zakresie 
wykonywania tejże kontroli.  

8. Członkowie Komisji rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub, lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z 
winy umyślnej, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów, lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określonej 
w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi.  

§ 26 

1. Członek Komisji rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany 
z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków, działa niezgodnie 
ze statutem bądź utracił zaufanie członków Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich.  

2. Uchwała w zawieszeniu w czynnościach członka komisji rewizyjnej podejmuje 
komisja rewizyjna w większością 2/3 głosów.  

3. Zawieszony członek komisji rewizyjnej ma prawo odwołać się do walnego 
zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w terminie trzydziestu dni od 
podjęcia uchwały o zawieszeniu go, lub odwołaniu.  

§ 27 

W przypadku wakatu w zarządzie lub komisji rewizyjnej władzom tym przysługuje 
prawo dokooptowania nowych członków do swego składu z pośród członków 
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. 

 

 



 

ROZDZIAŁ V 

KARY I WYRÓŻNIENIA 

 § 28 

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich 
mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody.  

2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony 
przez zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.  

§ 29 

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenie 
Inicjatyw Obywatelskich zarządowi przysługuje zgodnie z zatwierdzonym 
regulaminem przez zarząd, prawo wymierzania kar: 

a) upomnienia, 

b) nagana, 

c) zawieszenie na czas 12 miesięcy, 

d wykluczenie ze Stowarzyszenia Inicjatyw obywatelskich.  

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich przysługuje odwołanie do walnego zebrania Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich w terminie trzydziestu (30) dni.  

3. Decyzje walnego zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich o ukaraniu 
jest ostateczna i nie podlega dalszemu zaskarżeniu. 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA INICJATYW 
OBYWATELSKICH 

§ 30 

1. Na majątek Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich składają się nieruchomości, 
ruchomości darowizny, spadki, zapisy, dochody z ofiarności publicznej oraz 
fundusze.  



2. Na fundusz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich składają się: 

a) składki członkowski, 

b) darowizny i zapisy, 

c) dotacje celowe zlecane Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich, 

d) dochody z majątku, 

e) dochody z działalności gospodarczej, 

f) inne wpływy.  

§ 31 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych 
oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy dwóch osób spośród: 
prezesa, sekretarza, skarbnika, wiceprezesa. 

ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
INICJATYW OBYWATELSKICH 

§ 32 

Zmiany statutu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich wymagają uchwały 
walnego zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich podjętej stosunkiem 2/3 
głosów przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.  

§ 33 

Rozwiązanie Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich może nastąpić:  

1. Na podstawie uchwały walnego zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich, przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy 
uprawnionych do głosowania.  

2. Zgodnie z ustawą i na mocy postanowienia sądu.  

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich ma określać 
tryb likwidacji oraz cel, na jaki na być przeznaczony majątek.  

4. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich na podstawie 
własnej uchwały likwidatorami Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich są 



członkowie jego zarządu, jeżeli ostatnia uchwała walnego zebrania nie stanowi 
inaczej.  

5. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich przeznacza się 
na cel określony ostatnią uchwałą walnego zebrania Stowarzyszenia Inicjatyw 
Obywatelskich.  

6. W razie nie podjęcia uchwały w tej sprawie, sąd orzeka o przeznaczeniu majątku 
na określony cel społeczny związany z sołectwami: Trzemeśnia, Poręba, Zasań, 
Łęki, Bulina.  

7. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Obywatelskich. Trzemeśnia, Poręba, Zasań, Łęki,  

 


