
Kwestionariusz informacyjny

Kwestionariusz informacyjny 
dla organizacji pozarządowych

oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
z terenu gminy Wieliczka 

lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka

Nazwa organizacji Koło Przyjaciół Gorzkowa

Podstawowe informacje 
adresowe

Adres Gorzków 146
32-020 Wieliczka

Telefon 607955072

Fax

Internet
www.

e-mail

Rejestracja
Rok rejestracji 2008r.

KRS

REGON

Osoby
zarządzające
organizacją

Funkcja Imię i nazwisko

Przewodnicząca Krystyna Król
Zastępca Zofia Kania
Skarbnik Lucyna Twardosz

Sekretarz Alicja Franiak

Status prawny
organizacji

Fundacja

Stowarzyszenie

Związek 
Stowarzyszeń

Organizacja 
powstała na
mocy umowy 
państwo - kościół

Przedstawicielstwo
organizacji 
zagranicznej jakiej?

Inna forma 
osobowości
prawnej jakiej?

Bez osobowości 
prawnej

tak

Czy organizacja
posiada status pożytku

publicznego?

Tak Data uzyskania:

Jesteśmy w takcie 
procedury

Nie X
Kwestionariusz informacyjny
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Historia
organizacji
(początek
działalności oraz
najważniejsze
osiągnięcia

-Grupa 23 osób tworzy organizację społeczną powstałą w dniu 05. 12. 2007r. w 
Gorzkowie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu (2 środa miesiąca) w Domu 
Katechetcznym (zimą o godz. 18 00

, latem o godz. 19 00).
-Wykonywanie stroików Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych, suchych kompozycji  
kwiatowych;
-Wykonywanie bukietów bibułowych, wieńców dożynkowych;
-Wyjazdy do kina, teatru.

Misja
organizacji
(ew. główne cele
statutowe)

-Wspieranie rozwoju wsi i gminy w organizowaniu rożnych przedsięwzięć;
-Kultywowanie tradycji ludowych i innych zwyczajów świątecznych i żywieniowych
-Zachowanie dziedzictwa kulturowego;
-Udział w szkoleniach, spotkaniach organizowanych przez UMiG Wieliczka i inne 
instytucje;
-Organizowanie wycieczek i wyjazdów;
-Pozyskiwanie środków finansowych do realizacji celów oraz poprawy wizerunku 
wsi;
-zachęcanie dzieci i młodzieży do współpracy na rzecz realizacji zamierzonych 
celów;
-poszerzanie wiedzy na temat agroturystyki i turystyki podczas szkoleń i wyjazdów.

Najważniejsze
aktualnie
realizowane
działania, 
programy

Nazwa projektu oraz forma
jego realizacji Opis odbiorców

Na jakim terenie
prowadzone są
działania
organizacji?

Sołectwo Gorzków
Gmina Wieliczka
Powiat wielicki
Województwo małopolskie
Cały kraj

Po za granicami kraju

Inne jakie?

Czy organizacja
prowadzi
działalność
gospodarczą?

Tak jaką?

Nie X

POLA DZIAŁAŃ ORGANIZACJI
1. KULTURA
a. krzewienie kultury i tradycji; X
b. organizacja imprez kulturalnych; X
c. ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej; X
d. dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu; X
e. popularyzacja tradycji regionalnych; X
f. organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy; X
g. inne działania w tej dziedzinie (jakie?) szkolenia, spotkania z ciekawymi ludźmi. X
2. SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
a. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie
zajęć w różnych dyscyplinach sportu;
b. organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz turystycznych dla dzieci i
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młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów; X
c. krzewienie kultury fizycznej;
d. działalność hobbystyczna, kluby i koła zainteresowań kierujące działania do własnych
członków;
e. inne działania w tej dziedzinie (jakie?) z okazji Dni Kingi mecz szachowo – brydżowy Wieliczka
–Bochnia; X
3. EDUKACJA I WYCHOWANIA
a. edukacja i prowadzenie placówek oświatowych;
b. prowadzenie działalności wychowawczej i formacyjnej dzieci i młodzieży;
c. inne działania w tej dziedzinie (jakie?) organizowanie konkursów wiedzy o dziejach i zabytków
miasta oraz o św. Kindze, patronce miasta i powiatu wielickiego; 
4. PROFILAKTYKA I OCHRONA ZDROWIA
a. promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; X
b. prowadzenie interwencji kryzysowej;
c. profilaktyka uzależnień;
d. pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom;
e. inne działania w tej dziedzinie (jakie?) udział w spotkaniach, szkoleniach. X
5. USŁUGI SOCJALNE, POMOC SPOŁECZNA
a. działania wspomagające rodziny niewydolne wychowawczo, zagrożone dysfunkcjami
społecznymi, pomoc rodziną ubogim oraz wielodzietnym;
b. działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
c. pomoc osobom skrajnie ubogim;
d. pomoc osobom bezdomnym;
e. pomoc osobom niepełnosprawnym lub chorym;
f. pomoc osobom w podeszłym wieku; X
g. organizacja dystrybucji darów rzeczowych, żywności oraz wsparcia finansowego;
h. inne działania w tej dziedzinie (jakie?).............................................................................
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
a. edukacja ekologiczna; X
b. promocja idei ochrony środowiska; X
c. inne działania w tej dziedzinie (jakie?) udział w szkoleniach. X
7. ROZWÓJ LOKALNY
a. wspieranie działań wspólnot lokalnych, działań sąsiedzkich;
b. promowanie rozwoju terenów wiejskich;
c. wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, ekonomicznego, infrastrukturalnego;
d. inne działania w tej dziedzinie (jakie?) promocja i rozwój agroturystyczny.
8. BEZPIECZEŃSTWO

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Organizowanie na stałych comiesięcznych spotkaniach wykładów na temat:
–racjonalnego żywienia
–uprawy warzyw mało znanych
–pielęgnacji ogrodów kwiatowych, warzywnych
–rozwój drobnej przedsiębiorczości i inne

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie (przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie) zamieszczonych 
w ankiecie informacji w ramach bazy danych o Organizacjach Pozarządowych prowadzonej w portalu 
www.wieliczka.eu
Data wypełnienia
ankiety

14.03.2009r.

Imię i nazwisko
wypełniającego
ankietę

Krystyna Król

Podpis
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