
Nazwa Stowarzyszenia: 
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej Zarząd Miejsko Gminny 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
ul. Obrońców Pokoju 21a 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczpospolita Polska 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
23.06.1975 r. 
Cele stowarzyszenia: 

1. PKPS ma na celu uzupełnianie działalności Państwa w zakresie pomocy społecznej 
przez inicjowanie i organizowanie działalności obywateli w zakresie udzielania 
koniecznej pomocy, usług opiekuńczych i ułatwień osobom, które znalazły się w 
trudnych warunkach życiowych, jeżeli nie są w stanie ich usunąć własnym wysiłkiem 
lub z pomocą swojej rodziny. 

2. PKPS prowadzi systematyczną działalność mającą na celu budzenie świadomości 
obywateli poczucia obowiązku czynnego okazywania życzliwości i udzielania 
pomocy ludziom starszym niezdolnym do pracy oraz innym osobom wytrąconym z 
normalnego trybu życia. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Organizowanie pomocy i usług zamierzających do ułatwiania życia człowieka starego, 

jego aktywizacji społecznej i zawodowej, do utrzymania więzi ze społeczeństwem i 
usuwaniem poczucia osamotnienia oraz do zaspokojenia potrzeb kulturalnych. 

2. Organizowanie pomocy i usług opiekuńczych dla osób samotnych niezdolnych do 
pracy oraz dla tych, którym rodzina nie jest w stanie pomocy tej zapewnić. 

3. Udzielanie pomocy w realizacji uprawień alimentacyjnych osobom, które znajdują się 
w trudnych warunkach życiowych. 

4. Udzielanie pomocy osobom zwolnionym z zakładów karnych w procesie ich 
społecznej adopcji oraz rodzinom osób przebywającym w zakładach karnych, jeżeli 
znajdują się one w trudnych warunkach materialnych. 

5. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi. 
6. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej na wsi i w mieście dla osób jej potrzebujących. 
7. Udzielanie pomocy w zakresie zaspokajania innych podstawowych potrzeb bytowych. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Zenona Chodorowska (Prezes), Krystyna Mierzejewska (Zastępca Prezesa), Alicja Furgał 
(sekretarza), Zofia Serafin (Członek), Krystyna Mazurkiewicz, Witold Stagraczyński, Ewa 
Wójcicka, Stanisław Filipowicz, Józef Wielgosz, Tadeusz Woźniak, Maria Wesołowska, 
Danuta Wrona, Elżbieta Mikołajczyk, Halina Syniec. 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Prezydium zarządu powiatowego kieruje pracą PKPS na terenie powiatu. Do kompetencji 
prezydium zarządu powiatowego należy w szczególności: reprezentowanie zarządu 
powiatowego PKPS na zewnątrz, przygotowanie projektu budżetu i planów pracy oraz 
sprawozdań z działalności PKPS w powiecie. Zobowiązania PKPS wymagają do swej 



ważności podpisów pod pieczęcią PKPS dwóch członków prezydium właściwego zarządu, w 
tym prezesa lub wiceprezesa, a ponadto głównego księgowego. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 


