
Nazwa Stowarzyszenia: 
Kluby Motorowy i Ratownictwo Drogowe „NIL” w Kolbuszowej 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina 
KOLBUSZOWA, miejsc. KOLBUSZOWA, ul. Narutowicza, numer 5, lokal.----, kod poczt. 
36-100, poczta KOLBUSZOWA 
Teren działalności: Rzeczpospolita Polska 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
15.02.2005 r. 
KRS 183417 
Cele stowarzyszenia: 

1. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej. 
2. Rozwój ratownictwa drogowego wśród członków Klubu oraz posiadaczy pojazdów 

samochodowych. 
3. Krzewienie popularnego sportu motorowego. 
4. Działanie na rzecz podnoszenia stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
5. Krzewienie rekreacyjnej turystyki motorowej wśród członków Klubu. 
6. Ochrona praw i interesów członków Klubu posiadaczy pojazdów samochodowych. 
7. Edukacja społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Zrzeszenie osób zainteresowanych sprawami motoryzacji, ratownictwa drogowego, 

popularnego sportu motorowego i prowadzenie zajęć edukacyjnych. 
2. Kształtowanie właściwych postaw wśród członków Klubu jako użytkowników dróg 

publicznych oraz podczas organizowanych imprez i zawodów. 
3. Organizację kursów Ratowników Drogowych PZM oraz imprez i zawodów w zakresie 

rozwoju społecznego ruchu ratownictwa drogowego. 
4. Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
5. Organizację imprez, zawodów popularnego sportu motorowego, ratownictwa 

drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
6. Prowadzenie działalności propagandowej w zakresie sportu motorowego. 
7. Uczestnictwo w systemie zawodów i imprez jak w pkt. 3-5 §8 niniejszego statutu – 

organizowanych przez innych organizacje i Kluby Motorowe w Polsce i za granicą. 
8. Współdziałanie w zakresie rozwoju sportu motorowego, turystyki motorowej, 

ratownictwa drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego z właściwymi 
instytucjami i organizacjami. 

9. Wykonywanie zadań zleconych w dziedzinie sportu, bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, ratownictwa drogowego PZM i turystyki motorowej w ramach 
przekazywanych na ten cel środków. 

10. Klub może prowadzić działalność gospodarczą dla zabezpieczenia realizacji celów 
statutowych. 

11. Organizację szkoleń, kursów, pokazów wśród ogółu społeczeństwa z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

12. Wykonywanie zadań zleconych z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej. 



13. Klub może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, która jest częścią 
statutową organizacji i nie jest traktowana jako działalność gospodarczą. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Barbara Nycek (Prezes), Danuta Przybyło (Wiceprezes), Krzysztof Andryś (Skarbnik), Paweł 
Michno (Sekretarz), Mirosław Koziński (Członek) 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Majątek i fundusze klub stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze Klubu 
składają się: 

1. Wpływy ze składek członkowskich, 
2. Dotacje, 
3. Wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Klub, 
4. Darowizny, 
5. Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Klubu, 
6. Wpływy z działalności gospodarczej Klubu, 
7. Wpływy z działalności odpłatnej Klubu, 
8. Odpis z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, 

Majątek klubu nie może być przeznaczony na udzielenie pożyczek lub zabezpieczenia 
zobowiązań w stosunku do członków Klubu, członków jego organów lub pracowników oraz 
osób, z których pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  w linie bocznej do drugiego stopnia albo 
są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych osobami bliskimi. 
Majątkiem Klubu nie może być przekazywany na rzecz członków Klubu, członków jego 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach. 
Majątek Klubu nie może być przekazywany na rzecz członków Klubu, członków jego 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub preferencyjnych 
warunkach. 
Majątek Klubu nie może być wykorzystywanym majątkiem na rzecz członków Klubu, 
członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 
stosunek do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego 
Klubu. 
Niedozwolony jest zakup przez Klub, na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich. 
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jest współdziałanie 
dwóch osób: Prezes lub V-ce Prezes oraz Skarbnika Klubu innej osoby upoważnionej przez 
Zarząd Klubu. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu, podejmuje Walne Zebranie 
Członków Klubu większością 2/3 głosów obecności co najmniej połowy liczby członków 
Klubu upoważniony do górowania. 


