
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Klejnot Nilu w 
Kolbuszowej 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
ul. Narutowicz 5 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
20.08.2004 r. 
KRS 0000215402 
Cele stowarzyszenia: 

1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli, 
2. Promocja powiatu, 
3. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych, 
4. Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu funduszy strukturalnych UE, 
5. Podnoszenie świadomości europejskiej, 
6. Działanie na rzecz praw człowieka, 
7. Przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, 
8. Promocja kultury i sztuki, 
9. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu, 
10. Przeciwdziałanie korupcji, 
11. Wspieranie i podejmowanie działań ekologicznych, 
12. Aktywna walka z bezrobociem, 
13. Działanie w celu wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych społeczności grup 

wykluczonych oraz ze wsi i z małych miast, 
14. Działalność edukacyjna w zakresie nauki języków obcych, 
15. Wspieranie i współtworzenie inicjatyw środowiskowych w zakresie programów 

wychowania dzieci i młodzieży, 
16. Doradztwo pedagogiczne dla rodziców, 
17. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
18. Ochrona i promocja zdrowia, 
19. Podtrzymywanie tradycji narodowych, 
20. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych, 
21. Działalność charytatywna. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Powyższe cele stowarzyszenia realizują się poprzez: 

1. Działalność informacyjną, edukacyjną i wydawniczą, 
2. Tworzenie placówek poradnictwa społecznego, rodzinnego, psychologicznego, 

zdrowotnego i zawodowego i prowadzenie takiego poradnictwa, 
3. Organizowanie kursów szkoleń, konferencji, seminariów i sympozjów, 
4. Pracę wolontariuszy, 
5. Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem i wykluczeniem, 



6. Współpracę z jednostkami administracji państwowej, instytucjami samorządowymi, 
związkami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi w kraju i za 
granicą, w celu realizacji, 

7. Monitorowanie działalności prowadzonej przez sektor publiczny, 
8. Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone będące 

realizacją celów statutowych organizacji, 
9. Pozyskiwanie środków z krajowych i zagranicznych funduszy i dotacji. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Grabiec Marcin Grzegorz (Prezes), Karkut Michał (Wiceprezes), Kiełb Agnieszka (Skarbnik), 
Winiarska Justyna Dorota (Sekretarz), Stępień Julita (Członek Zarządu), KOMISJA 
REWIZYJNA: Sochacki Robert Marek, Wójcicki Krzysztof Stanisław, Bryk Aneta. 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Majątek 
Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie funkcjonowania stowarzyszenia. 
Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na 
pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia. Do składania 
oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych 
wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz członka Zarządu 
działających łacznie. 

Likwidacja Stowarzyszenia: 
 


