
Nazwa Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Kolbuszowej 

Siedziba Stowarzyszenia: 

36-100 Kolbuszowa 

Teren działalności: 

Kolbuszowa 

Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 

24.02.1998 r. 

Cele stowarzyszenia: 

1. Zrzeszenie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy, żołnierzy dla poprawy ich 

warunków socjalno-bytowch i uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym przez 

współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, samorządem, 

terytorialnym. 

2. Organizowanie życia kulturalnego dla swoich członków, wypoczynków i rekreacji. 

3. Aktywne działanie w kierunku patriotycznym oraz wierności Narodowi i Ojczyźnie, 

jak i kształtowanie właściwej postawy obywatelskiej i społeczno-moralnej. 

4. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługującym im 

uprawnień z tytułu pełnionej uprzednio służby, a także współdziałanie z właściwymi 

organami administracji państwowej i jednostkami organizacyjnymi, oraz 

nadzorowaniem przez resort spraw wewnętrznych w terenie, w zaspokajaniu potrzeb 

socjalno-bytowych, zdrowych i kulturalnych członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych, 

powołując w tym celu Komisję socjalno-bytową. 

2. Tworzy fundusz na cele socjalno-bytowe dla najbardziej potrzebujących członków. 

3. Organizuje wycieczki krajobrazowe itp. 

4. Organizuje kluby. 

5. Podejmowanie współdziałanie z władzami państwowymi i właściwymi organami 

resortu spraw wewnętrznych, jak również ze związkami zawodowymi. 

6. Opracowuje i wydaje biuletyny informacyjne dla potrzeb wewnętrznych tych ogniw, 

w których omawiana jest działalność statutowa. 

Dane dot. składu Zarządu: 

Prezes – Czesław Wasyłeczko 

Wiceprezes – Stanisław Skiba 

Wiceprezes - Ryszard Brzozowski 

Sekretarz – Andrzej Augustyn 

Skarbnik – Ewa Sęczkowska 

Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 

majątkowych: 

Podstawę działań finansowych Zarządów Kół stanowią budżety uchwalone przez Walne 

zebranie Kół.  

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostek 

organizacyjnych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymaganie jest 

współdziałanie i podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika zarządu danej jednostki 



organizacyjnej Stowarzyszenia, względnie dwóch innych upoważnionych członków tych 

zarządów. 

Likwidacja Stowarzyszenia: 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku i funduszów 

podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania.  


