
Nazwa Stowarzyszenia: 
Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
ul. Kościuszki 2 
Teren działalności: 
Miejscowość będąca jej siedzibą, oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej. 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
26.04.2002 r. 
KRS 109497 
Cele stowarzyszenia: 

1. Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie miasta i gminy w różnych 
jej formach i kierunkach, 

2. Prowadzenie środkami społecznymi Towarzystwa własnych placówek i zespołów 
upowszechniania kultury, 

3. Społeczna opieka i ochrona nad zabytkami przeszłości, przyrody i kultury, 
4. Popularyzacja wiedzy o mieście i regionie, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Przez inicjowanie różnych przedsięwzięć kulturalnych i współpracę w zakresie ich 

realizacji ze wszystkich działających na terenie rejonu (regionu) kolbuszowskiego 
placówkami oświaty i upowszechniania kultury, 

2. Prowadzenie własnych placówek upowszechniania kultury, izb pamiątek oraz 
zespołów oświatowych  i artystycznych, 

3. Urządzanie wystaw, wykładów i odczytów, prowadzenie uniwersytetów 
powszechnych o problematyce regionalnej, 

4. Gromadzenie i opracowywanie przy współpracy z Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej materiałów naukowych (ze wszystkich dziedzin wiedzy) dot. 
Kolbuszowej i regionu kolbuszowskiego, 

5. Inwentaryzacja obiektów zabytkowych w mieście i gminie, popularyzowanie 
społecznej opieki nad nimi i powoływanie spośród członków Towarzystwa 
społecznych opiekunów dla każdego obiektu zabytkowego w uzgodnieniu z 
wojewódzkimi władzami konserwatorskimi, 

6. Upamiętnienie miejsc historycznych, przez umieszczenie tablic pamiątkowych i 
organizowanie opieki nad nimi, 

7. Inicjowanie i podejmowanie akcji propagandowej na rzecz ochrony środowiska 
podnoszącego estetykę i czystość na terenie własnego działania, 

8. Wydawanie własnych publikacji naukowych i popularno naukowych, 
9. Współpraca w dziedzinie rozwijania działalności kulturalno-oświatowej z Urzędem 

Miasta i Gminy, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami społeczno-
kulturalnymi, a w szczególności z Rzeszowskim Towarzystwem Kultury. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Andrzej Jagodziński, Halina Dudzińska, Marian Piórek, Jacek Bardan, Janina Stanisławska, 
Barbara Bochniarz, Danuta Gorzelany, Zbigniew Lenart, Jan Malec, Kazimierz Puzio, Roman 
Starzec, Wiesława Stawicka, Józef Sudoł, Grzegorz Zywer. 



Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Prezydium Zarządu jest władzą wykonawczą Zarządu i działa w jego imieniu. Do 
kompetencji Prezydium należy w szczególności: reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 
podejmowanie wszelkich zobowiązań majątkowych i finansowych oraz gospodarowania 
majątkiem i funduszem Towarzystwa. Zobowiązania majątkiem i finansowe w imieniu 
Towarzystwa i jego Zarządu podejmują łącznie prezes lub jeden z upoważnionych przez 
niego zastępców oraz skarbnik i sekretarz. Oni też akceptują wszelkie wydatki związane z 
działalnością Towarzystwa. Wszelkie pisma wychodzące na zewnątrz, opatrzone pieczęcią 
podłużną, nr kolejny podpisują w imieniu Towarzystwa: Prezes lub jeden upoważniony przez 
niego zastępca oraz sekretarz. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 


