
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Od- Nowa” 

 za rok 2009. 

 

 

 

 
 

I. Nazwa, siedziba i adres, KRS, Regon, NIP, dane członków zarządu, cele statutowe 

 

Pełna nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Od- Nowa” 

Siedziba i adres: Aleja Wolności 21a, 34-100 Wadowice 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 06.11. 2009r, Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Numer KRS : 0000341302 

Nr REGON: 121097490 

Nr NIP: 5512572297  

 

Dane członków zarządu (imię, nazwisko, adres zamieszkania): 

1. Prezes:          Dorota Oboza  zam. ul. Wspólna 58, 34-125 Sułkowice 

2. V-ce Prezes: Magdalena Żarnowska zam. Zembrzyce 483, 34-210 Zembrzyce 

3. Skarbnik:      Joanna Wiercimak zam. Koziniec 178, 34-106 Mucharz 

4. Sekretarz:      Dorota Kowalczyk zam. Zebrzydowice 368, 34-130 Kalwaria                               

                                  Zebrzydowska     

        

Cele satutowe Stowarzyszenia „Od- Nowa”: 

 

      Głównym celem Stowarzyszenia „Od-Nowa” jest  wspieranie rozwoju człowieka, troska 

o jego zdrowie, pomoc rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na 

rzecz rozwoju i integracji społecznej ( § 5 Statutu). 

 

         Celami Stowarzyszenia są: 

1) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 

2) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,  

3) działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

6) działalność na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, 

rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, 

7) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

8) działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

9) działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, integracji społecznej, 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 

10) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wspieranie innych inicjatyw 

społecznych, 

11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 



12) działalność na rzecz współpracy sektorów non-profit–biznes-administracja 

publiczna, 

13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

14) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy miedzy społeczeństwami, 

15) działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 

16) działalność na rzecz reprezentowania interesów członków stowarzyszenia na 

zewnątrz. 

 

II . Zasady, formy i zakres działalności statutowej  

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez ( § 6 Statutu) : 

1) opracowywanie, realizowanie i wspieranie programów i projektów edukacyjnych, 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych,  

2) organizowanie, wspieranie działalności lub prowadzenie placówek edukacyjnych, 

oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, 

3) prowadzenie działalności w zakresie edukacji publicznej, współpraca  

z przedstawicielami mediów,  

4) inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie twórczych i nowatorskich rozwiązań  

w  zakresie działalności wspomagającej wypoczynek dzieci i młodzieży, turnusy 

rehabilitacyjne i inne specjalistyczne, 

5) inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, 

pomoc społeczną oraz ochronę zdrowia, 

6) organizowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności placówek informacyjno 

– poradnianych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,  

7) tworzenie grup o charakterze terapeutyczno - rehabilitacyjnym dla osób  

z dysfunkcjami psychorozwojowymi oraz motorycznymi, 

8) tworzenie grup rozwojowych i grup wsparcia dla dzieci i młodzieży ich rodzin 

oraz osób samotnych,  

9) tworzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodzin dysfunkcyjnych, osób 

przewlekle chorych, z problemami psychorozwojowymi oraz 

niepełnosprawnością,   

10) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej  

i sportowej,  

11) podejmowanie działań w kierunku reintegracji osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,  

12) szerzenie idei i tradycji wolontariatu poprzez tworzenie grup wolontaryjnych  

i szkolenia w tym zakresie,  

13) organizowanie działań charytatywnych i filantropijnych, 

14) organizowanie imprez masowych, 

15) wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting, 

16) podejmowanie współpracy z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi  

w zakresie profilaktyki uzależnień, edukacji, rehabilitacji i terapii osób,  

a szczególnie dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, 

niepełnosprawnością oraz działań na rzecz ich rodzin, 

17) organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji, 

18) opiniowanie, badania i analizy inicjatyw społecznych, 

19) podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej i Samorządem 

Terytorialnym,  



20) podejmowanie współpracy z organami Unii Europejskiej, organizacjami 

państwowymi, władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizacji celów określonych przez statut 

Stowarzyszenia, 

21) organizowanie działań mających na celu rozwój własny członków 

Stowarzyszenia,   

22) stosowanie innych środków działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

jakie okażą się niezbędne dla realizacji celów statutowych. 

 

 

Stowarzyszenie „Od- Nowa”  zostało zawiązane na Spotkaniu Członków Założycieli 

Stowarzyszenia „Od-Nowa” w dniu 7 października 2009r. 

 

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Najwyższą 

władzą Stowarzyszenia jest  Walne Zgromadzenie (§ 20 Stautu). 

 

Zgodnie z wpisem do KRS i Statutem Stowarzyszenia „Od- Nowa” (§ 27 Stautu) organem 

uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Do składania oświadczeń woli 

w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes lub v-ce 

prezes i członek Zarządu działający łącznie (§ 32 Statutu). 

 

III. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

IV. Opis uchwał  

 

-  Uchwała nr 1 z dnia 7 października 2009r  o założeniu Stowarzyszenia „Od-Nowa” 

    z siedzibą w Wadowicach  przy ul. Aleja Wolności 21a 

 

-  Uchwała nr 2 z dnia 7 października 2009r  o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia „Od- Nowa” 

 

- Uchwała nr 3 z dnia  7 października 2009r o powołaniu Komitetu Założycielskiego 

    i udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych rejestracją  

    Stowarzyszenia „Od-Nowa”. 

 

    Komitet Założycielski Stowarzyszenia „Od-Nowa”: 

    1.Pani Ewa Dębiec 

    2.Pani Sylwia Paczyńska 

    3. Pani Barbara Warchał 

 

- Uchwała nr 4 z dnia 7 października 2009r dotycząca wysokości składek członkowskich 

   i terminie ich płatności. Wysokość składki członkowskiej wynosi: dziesięć złotych  

   miesięcznie dla członków pełnoletnich oraz dziesięć złotych rocznie dla członków  

   nieletnich, płatne z góry za okres dwunastu miesięcy. 

 

- Uchwała  nr 5 z dnia 18 grudnia 2009r  dotycząca terminu Nadzwyczajnego Walnego   

   Zgromadzenia Stowarzyszenia „Od-Nowa” na dzień 05.01.2010 na godz.18.30 

 



- Uchwala nr 6 z dnia 5 stycznia 2010r dotycząca przyjęcia na członków stowarzyszenia  

  „Od-Nowa” Panią Joannę Wiercimak oraz Panią Agatę Socała. 

 

- Uchwała nr 7 z dnia 5 stycznia 2010r o powołaniu Zarządu Stowarzyszenia „Od-Nowa”  

   w składzie: 

   1. Pani Dorota Kowalczyk 

   2. Pani Dorota Oboza 

   3. Pani Joanna Wiercimak 

   4. Pani Magdalena Żarnowska 

 

- Uchwala nr 8 z dnia 5 stycznia 2010r o powołaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

   „Od-Nowa” w składzie: 

1. Pani Milena Maryon-Nowak 

2. Pan Sławomir Maryon 

3. Pani Agata Socała 

 

- Uchwała nr 9 z dnia 5 stycznia 2010r  dotycząca przyjęcia funkcji w Zarządzie 

  Stowarzyszenia „Od-Nowa”: 

  1. Prezes: Pani Dorota Oboza 

  2. V-ce Prezes: Pani Magdalena Żarnowska 

  3. Skarbnik: Joanna Wiercimak 

  4. Sekretarz: Magdalena Żarnowska 

                  

 

 


