
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-100 Kolbuszowa 
ul. Kolbuszowa Górna 33 
Teren działalności: 
Powiat Kolbuszowski 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
18.02.2009 r. 
KRS 0000323890 
Cele stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o charakterze non profit. 
Celem stowarzyszenia jest: 

1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji, 

2. Zwiększenie społeczno-politycznego zaangażowania obywateli, 
3. Zwiększenie świadomości prawnej, 
4. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej i pochodzących ze środowisk patologicznych oraz przeciwdziałanie, 

5. Wspieranie rozwoju zaplecza turystyczno-rekreacyjnego i aktywności sportowo-
turystycznej, 

6. Wspieranie rozwoju intelektualnego i fizycznego dzieci i młodzieży, 
7. Upowszechnianie wiedzy nt. Unii Europejskiej i jej działalności, 
8. Ochrona środowiska naturalnego, 
9. Pomoc w rozwijaniu przedsiębiorczości lokalnej, 
10. Inicjowanie działań rozwijania wsi, aktywizacji bezrobotnych i przestrzegania 

bezpieczeństwa pracy, 
11. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, 
12. Działanie na rzecz równouprawnienia, 
13. Działalność charytatywna, 
14. Przeciwdziałanie korupcji, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie odczytów, wykładów, sesji, seminariów, spotkań panelowych, debat, 
zgromadzeń oraz innych, 

2. Kierowanie do władz, instytucji i organizacji wniosków, petycji, projektów, rozwiązań 
prawnych, gospodarczych, kulturalnych związanych z celami Stowarzyszenia, oraz w 
razie potrzeby zbieranie podpisów na ich rzecz, 

3. Organizowanie akcji protestacyjnych, 
4. Wydawanie oświadczeń prasowych oraz informatora i gazety Stowarzyszenia, 
5. Pracą wolontariuszy, 
6. Programy walki z bezrobociem i wykluczeniem, 
7. Współpraca z innych jednostki w celu realizacji zadań statutowych, 



8. Monitorowanie problemów i zjawisk społecznych i opracowywanie na ich podstawie 
raportów i ekspertyz, 

Dane dot. składu Zarządu: 
Michał Karkut (Przewodniczący), Karol Ozga, Łukasz Stęga, Krzysztof Wójcicki, Jarosław 
Lis, Aldona Napiercza, 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który również reprezentuje je na zewnątrz oraz 
zarządza majątkiem. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 
Oddział może być rozwiązane na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie 
kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Uchwała określa sposobów likwidacji, osobę 
likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 


