
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie na rzecz Wspieranie Rozwoju Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w 
Kolbuszowej 
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Teren działalności: 
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Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
20. 06. 2006 r. 
KRS 0000263125 
Cele stowarzyszenia: 
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Szpitala Powiatowego. Działalność 
ta ma służyć: 

1. Zbieranie środków finansowych na zakup sprzętu medycznego i inwestycji 
remontowo-budowlanych dla Oddziałów i Poradni działających w strukturach Szpitala 
Powiatowego im. Jana Pawła II w Kolbuszowej, 

2. Wspieranie inicjatywy wszystkich środowisk chcących przyczynić się do rozwoju 
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Kolbuszowej, 

3. Działaniom służącym dobrej współpracy Ośrodków POZ/ podstawowej opieki 
medycznej/, a Szpitalem i Poradniami Specjalistycznymi, w tym akcje profilaktyczne 
dla pacjentów, szkolenia personelu medycznego i pomocniczego, zacieśnienie 
współpracy medycznej, organizacyjnej i towarzyskiej, 

4. Rozwojowi świadomości społeczeństwa Powiatu Kolbuszowskiego o możliwościach 
leczniczych, profilaktycznych Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w 
Kolbuszowej, 

5. Nawiązywanie kontaktów z podobnym stowarzyszeniami działającymi na terenie 
województwa podkarpackiego, 

6. Promocji służby zdrowia Powiatu Kolbuszowskiego, 
7. Uwrażliwieniu środowiska medycznego na potrzeby i oczekiwania społeczeństwa, 
8. Ochronie i promocji zdrowia; między innymi w dziedzinie ochrony życia poczętego 

oraz pomocy socjalnej matkom będącym w trudnej sytuacji, 
9. Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym, 
10. Działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, 
11. Pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof, klęsk żywiołowych, 
12. Wspieranie organizacyjnym i finansowym działań wymienionych w pkt. 11, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizujące swoje cele poprzez: 

1. Zbieranie corocznych wkładów finansowych przekazywanie przez członków 
Stowarzyszenia/ osoby prawne, fizyczne, firmy/, sponsorów, 

2. Wypracowanie środków finansowych poprzez akcje mające wspierać zakup 
określonego sprzętu medycznego, 



3. Szukanie możliwości ściągania funduszu na zakup sprzętu z fundacji, organizacjami 
pozarządowych, akcji przeprowadzonych poza granicami kraju, 

4. Ścisłą współprace z Organami Gmin i Powiatu, Społeczną Radą ZOZ w Kolbuszowej, 
5. Zachęcanie do działalności w ramach Stowarzyszenia organizacji działających w 

ramach Stowarzyszenia /związki zawodowe, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarek, Koło Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej, Koło 
Delegatek Okręgowej Izby Lekarskiej, Koło Delegatek Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych, 

6. Współdziałanie z organami Policji, Sądu, Prokuratury, Straży Pożarnej, 
7. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, 
8. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, związkami zawodowymi innymi 

Stowarzyszeniami i Fundacjami, 
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Działalność gospodarczą może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach 
służących w realizacji celów statutowych, 

10. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia muszą być przeznaczone na 
działalność statutową i nie mogą przeznaczone do podziału między członkami, 

Dane dot. składu Zarządu: 
Jemioło Małgorzata Maria (Prezes), Ragan Jarosław Stanisław (I Wiceprezes), Wolny 
Barbara (II Wiceprezes), Wyka Zuzanna (Skarbik), Wróbel Elżbieta Stanisława (Sekretarz), 
Cacaj Maria Halina (Komisja Rewizyjna), Wojtaszek Nowak Lucyna (Komisja Rewizyjna), 
Ciepielik Marta Zofia (Komisja Rewizyjna). 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu. Zarządca 
majątkiem Stowarzyszenia jest Zarząd. Decyzje w sprawie nabycia, zbycie i obciążanie 
składników majątkowych Stowarzyszenia Zarządu podejmuje w drodze uchwały, większością 
dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Do zawierania umów, 
udzielania pełnomocnictwa i składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w 
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, 
w tym Prezesa i Wiceprezesa. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 

 


