
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych pn. Tradycja i Przyszłość w Kolbuszowej II62 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina 
KOLBUSZOWA, miejsc. KOLBUSZOWA, ul.Piekarska 3,  numer ----, lokal ----, kod poczt. 
36-100 poczta KOLBUSZOWA. 
e-mail: wanda.jasinska@gmail.com 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej  
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
12.08.2009 r. 
KRS 334887 
Cele stowarzyszenia: 

1. Wspieranie rozwoju kulturalnego, edukacyjnego i sportowego w powiecie, regionie i 
kraju, 

2. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, 
wychowaniem, działalnością kulturalną i sportową, 

3. Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców powiatu, regionu i kraju, 
4. Podnoszenie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży szkolej, 
5. Praca kulturalno-oświatowa 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 pozarządowej realizującej podobne cele, 
13. Inicjowanie i wspieranie współpracy między organizacjami, środowiskami i osobami 

fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami Stowarzyszenia, 
14. Podejmowanie zadań służących ochronie środowiska naturalnego, 
15. Podejmowanie innych działań mających na celu poprawę warunków życia 

mieszkańców powiatu Kolbuszowskiego, 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

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

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

spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej, 
4. Inicjowanie i wspieranie działalności grup artystycznych, sportowych i społecznych, 
5. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, 
6. Organizowanie zbiórek publicznych na rzecz celów statutowych, 



7. Organizowanie i realizacji programów grantowych, działalności charytatywnej i 
sponsoringowej zgodnych z celami Stowarzyszenia, 

8. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki, 
9. Wydawanie gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych i książek, 
10. Prowadzenie działalności galerii i salonów wystawienniczych, 
11. Prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej, 
12. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczaniu 

społecznemu, 
13. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami i społecznościami lokalnymi, 
14. Przedsięwzięcia zmierzającej do poprawy i rozwoju infrastruktury dydaktycznej, 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sportowej i rekreacyjnej, kulturalnej, 
turystycznej, 

15. Promocja kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, 
16. Organizowanie zajęć edukacji oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 

prowadzenie wszelkiej działalności oświatowej, 
17. Współpracę ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, 

pozarządowymi, władzami samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, grupami 
formalnymi oraz ruchami i innymi grupami nieformalnymi działającymi zgodnie z 
ideą Stowarzyszenia, 

18. Prowadzenie programów naukowych, stypendialnych, staży dla osób ubogich, 
zdolnych, w szczególności dla dzieci, młodzieży, 

19. Występowanie z wnioskami i postulatami w zakresie działalności skierowanej do 
władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji, 

Dane dot. składu Zarządu: 
Jasińska Wanda (Prezes), Czartoryski Sziler Ewa (Wiceprezes), Posłuszny Tadeusz 
(Wiceprezes), Mokrzycka Bogusława (Skarbnik), Salwik Marian (Sekretarz), Cwajna Maria 
(Członek), KOMISJA REWIZYJNA: Słomiński Wacław (Przewodniczący), Tęcza Krystyna 
Teresa (Wiceprzewodniczący), Gurdak Roman (Sekretarz), 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 

1. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na 
realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności 
Stowarzyszenia, 

2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania 
środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd, 

3. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków 
Zarządu, 

4. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu, 

Likwidacja Stowarzyszenia: 
1. Uchwałę w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walnego Zebrania 

większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej 
połowy członków. Przepisy §27 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 



2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walnego Zebrania powołuje Komisję 
Likwidacyjną oraz przekazuje zgromadzenie środkami majątkowe pozostałe po 
zaspokojeniu jego zobowiązań na rzecz innych fundacji i stowarzyszeń, których 
działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia. 


