
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub sportów Motorowych i Ratownictwa Drogowego 
Kolbuszowa 4x4 w Kolbuszowej 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
ul. 11 Listopada 15/1 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
19.06.2008 r. 
KRS 0000308474 
Cele stowarzyszenia: 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Rozwój sportów samochodowych i motorowych, 
2. Szerzenie zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
3. Szerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad pierwszej pomocy przed medycznej, 
4. Udzielanie świadczeń i pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 

komunikacyjnych, na cele bezpośrednio związane z rehabilitacją zdrowotną, 
zawodową i społeczną, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizacje zawodów sportowych, oraz zlotów w sportach samochodowych i 
motorowych, 

2. Szkolenie sędziów i kierowców w sportach samochodowych i motorowych, 
3. Szkolenie i nauka kierowców jazdy i zachowania się podczas szczególnie trudnych 

warunków panujących na drodze, 
4. Organizację kursów dla ratowników drogowych, 
5. Organizację kursów podstawowych z zasad udzielania pierwszej pomocy przed 

medycznej dla osób nie zrzeszonych, zakładów pracy, jednostek publicznych, 
6. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji w zakresie ratownictwa drogowego członków 

klubu, 
7. Organizację zawodów sportowych, oraz zlotów w ratownictwie drogowym, 
8. Organizację prelekcji i pokazów dla dzieci i młodzieży oraz turniejów 

międzyszkolnych z elementami ratownictwa, 
9. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie zaopatrzenia w przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych, 

10. Współpracę z organami i instytucjami administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego, Kościołem oraz organizacjami pozarządowymi stowarzyszeniami, 
fundacjami i osobami fizycznymi tak w kraju jak i za granicą, działającymi w zakresie 
celów statutowych Stowarzyszenia, 

 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych 
w odrębnych przepisach i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochodów z 



działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być 
do podziału między jego członków. 
Dane dot. składu Zarządu: 
Paweł Plis (Prezes Stowarzyszenia), Dariusz Mytych (Wiceprezes), Snopkowski Marcin, 
(Skarbnik Stowarzyszenia), Bogusław Zygmunt  (Sekretarz Stowarzyszenia), Marcin Plis 
(Członek do Spraw Organizacyjnych), 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialności 
przed Walnym Zebraniem Członków, 

2. Zarząd składa się z 5-7 członków, którzy wybierają Prezesa, wiceprezesa skarbnika i 
sekretarza, 

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd, 
4. Posiedzenie Zarządu odbywają się, nie rzadziej jednak niż 12 razy w roku, 

 
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 
pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 
podmiotami. 
 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Realizacja uchwał walnego Zebrania Członków, 
2. Ustalenie budżetu Stowarzyszenia, 
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  
4. Sprawowanie decyzji w sprawie nabycia lub zdobycia majątku nieruchomego i 

ruchomego, 
5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 

5.000 zł 
6. Zwoływanie walnego Zebrania Członków, 
7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 
8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie. 

Likwidacja Stowarzyszenia: 
 


