
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kultury, Edukacji i Sportu  
przy Liceum Ogólnokształcącym. 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
ul. Jana Pawła II 8 
Teren działalności: 
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
28.02.2007 r. 
275427 
Cele stowarzyszenia: 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie, rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i sportowego w regionie i kraju, 
2. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności i osób zajmujących się edukacją, 

wychowaniem, działalnością kulturalną i sportową, 
3. podnoszenie kwalifikacji mieszkańców powiatu i regionu, 
4. podnoszenie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży szkolnej, 
5. praca kulturalno – oświatowo wśród społeczności lokalnej, regionu i kraju, 
6. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz  profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych, 
7. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego i regionalnego, 
8. Budowanie świadomości obywatelskiej w społeczności lokalnej i regionu, 
9. Promowanie powiatu kolbuszowskiego i regionu Podkarpackiego, 
10. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości mieszkańców regionu, 
11. Propagowanie działalności charytatywnej i wolontariatu w regionie, kraju i za granicą, 
12. Wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych realizujących podobne 

cele. 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Inicjowanie i organizowanie imprez społecznych dobroczynnych, kulturalnych, 
turystycznych i sportowych na rzecz wspieranie i rozwoju instytucji, grup i 
mieszkańców regionu Podkarpacia, 

2. Badanie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych społeczeństwa, 
3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów oraz zajęć edukacyjnych, 

spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej, 
4. Inicjowanie i wspieranie działalności grup artystycznych, sportowych i społecznych, 
5. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, 
6. Inicjowanie i wspieranie współpracy między organizacjami, środowiskami i osobami 

fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Stowarzyszenia, 
7. Organizowanie zbiórek publicznych na rzecz celów statutowych, 
8. Opracowywanie i realizację programów grantowych, działalności charytatywnej i 

sponsoringowej zgodnych z misją i celami Stowarzyszenia. 
 



Dane dot. składu Zarządu: 
Bogusław Rychlicki (Prezes Stowarzyszenia), Magdalena Baran(Członek Zarządu), Marta 
Pieprzycka(Członek Zarządu) 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 
Zgromadzenia reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed 
Walnym Zgromadzeniem. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, 
papiery wartościowe i środki finansowe nabyte przez Stowarzyszenia w toku jego działania. 
Na środki finansowe składają się: dotacje i subwencje, darowizny, spadki, zapisy, wpływy z 
działalności statutowej oraz dobrowolne składki członkowskie. 

 


