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Stowarzyszenie  
2010-05-13 

Cele stowarzyszenia Celami Stowarzyszenia jest:  
 
1.    działalność na rzecz Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej, 
2. dbałość i wpieranie w działaniu na rzecz warunków lokalowych i 
zagospodarowania terenu wokół Przedszkola Publicznego nr 3 w Kolbuszowej, 
3.   działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka w przedszkolu, 
4.   organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego, 
5.   prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej, 
6. rozszerzanie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych poprzez zakup 
komputerów, nowych pomocy dydaktycznych, organizowanie innowacyjnych 
form wychowania i nauczania, 
7. promocja aktywności zawodowej i ponoszenie kwalifikacji kadry przedszkola 
poprzez organizowanie szkoleń dla nauczycieli 
8. działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu, 
9. podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w 
rozwiązaniu problemów dzieci, 
10. integracja międzypokoleniowa środowiska, 
11. inspirowanie dzieci do tworzenia pracy na rzecz środowiska lokalnego, 
12. dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego. 

Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

1) Wspieranie dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych oraz grup 
wykluczonych społecznie, 

2) Prace na rzecz integracji pokoleń, 
3) Reprezentowanie interesów dzieci i ich rodzin, podejmowanie działań na 

rzecz poprawy ich sytuacji społeczno-ekonomicznej, 
4) Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, 
5) Podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę 

zdrowotną, programy zdrowotne, programy profilaktyczne, 
6) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii ( 

alkoholizmu, narkomani i przemocy w rodzinie) 
7) Podejmowanie i wspieranie działań promujących turystyki i 

agroturystyki, 
8) Prowadzanie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa 
9) Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji  zawodowej, tworzenie 

miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu jako forma wspierania 
rodziny, 

10) Organizowanie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, 
instruktażowej warsztatowej i seminaryjnej, 

11) Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju , 

12) Nawiązanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i 
stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

13) Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i 
dobroczynnych na terenie lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. 

14) Organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, przeglądów, debat, 
festynów, zlotów, rajdów oraz wizyt i wyjazdów studyjnych, 

15) Współpracę z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz publicznymi 
oraz wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego 

16) Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej, 
17) Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej 
18) Podejmowanie działań w celu wykonania niezależnych opracowań, 

studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem 
wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej 

19) Organizowanie wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji 
materialnej oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych 

 



Dane dotyczące składu zarządu Prezes Danuta Kulig  
Wiceprezes Anety Konefał 
Skarbnik Grażyna Mycek 
Sekretarz Barbara Czachor 

Dane dot. sposobu reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

 Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie dwie 
spośród trzech wymienionych osób: prezes, wiceprezes lub skarbnik. 
 

Likwidacja stowarzyszenia 1) Uchwałę w sprawie zmiany statusu lub rozwiązania się Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co 
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W drugim 
terminie bez względu na liczbę obecnych.  

2) Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 
liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W 
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 
 
 
W uchwalę, której mowa § 32 ust.2 Walne Zebranie decyduje o 
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję 
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje Stowarzyszenia. 

Uwagi   
 


