
Nazwa Stowarzyszenia: 
Ochotnicza Straż Pożarna Kolbuszowa 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kolbuszowa 
Teren działalności: 
Miejscowość będąca jej siedzibą, oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
28.02.1992 r. 
Nr 26535 
Cele stowarzyszenia: 

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie 
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami, 

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, 
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk  

i zdarzeń, 
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 

sposobach ochrony przed nimi, 
4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu 

oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej 

oraz niniejszego statutu. 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej 
miejscowości, 

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych, 
3. Przedstawianie organom władzy i administracji państwowej wniosków w sprawach 

ochrony przeciwpożarowej, 
4. Prowadzenie szkolenia pożarniczego członków i organizowanie szkolenia ludności w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej, 
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, 
6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, 

chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i 
kulturalnej, 

7. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań 
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Serafin Tadeusz – Prezes Zarządu, Maziarz Mieczysław – Wiceprezes Zarządu, Zuber 
Stanisław - Sekretarz, Celek Jan - Skarbnik, Kulig Roman - Gospodarz. 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Prezes zarządu reprezentuje oddział powiatowy i zarządza jego majątkiem. Umowy, akty oraz 
dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezesa lub wiceprezesa i skarbnik. 
 



Likwidacja Stowarzyszenia: 
1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 

3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu 
OSP podejmuje sąd rejestrowy ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną.  

 
 


