
Nazwa stowarzyszenia Inkubator inicjatyw PASSA 

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  

miejsc. PRZEDBÓRZ, kraj POLSKA, woj. 

PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina 

KOLBUSZOWA, numer 241, kod poczt. 36-100, poczta 

KOLBUSZOWA 

Teren działalności  Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat 

Kolbuszowski, a dla pełnej realizacji działań statutowyc 

teren Polski oraz teren poza granicami Polski 

Data wydania 

postanowienia sądu oraz 

wpis do rejestru  

13.02.2015 r. 

Cele Stowarzyszenia  Celem działania Stowarzyszenia jest kreowanie i 

wspieranie różnego rodzaju inicjatyw w sferze zadań 

publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Sposoby realizacji celów  Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi 

poprzez: 

1. szeroko rozumiana działalność oświatowa; 

2. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, 

warsztatów, seminariów, konferencji; 

3. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w 

wyrównaniu szans edukacyjnych; 

4. szeroko rozumianą działalność kulturalną, m.in. 

działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej 

tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; 

5. działania na rzecz osób zagrożonych w wykluczeniu 

społecznym; 

6. działania na rzecz dzieci; 

7. promocję wspólnego spędzania czasu dzieci i ich 

rodzin; 

8. organizowanie akcji lokalnych, festynów, 

koncertów, wystaw, rajdów, wypraw; 

9. organizowanie imprez zgodnych z założonymi 

celami i w ustalonych obszarach; 

10. promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak 

najszerszym rozumieniu tych pojęć; 

11. upowszechnienie sportu, rekreacji oraz aktywnego 

wypoczynku, wspieranie i organizowanie klubów 

sportowych, drużyn, sekcji sportowych, 

organizowanie obozów wypoczynkowych i 

sportowych; 

12. działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn; 

13. wspieranie działań społecznych i zawodowych; 

14. popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych 

mieszkańców; 

15. ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju 



turystyki i agroturystyki; 

16. wprowadzenie w życie i propagowanie zasad 

rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz 

ekologii; 

17. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz 

rozwoju infrastruktury wsi i miast; 

18. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju 

gospodarczego mieszkańców Powiatu 

Kolbuszowskiego; 

19. podejmowanie w ramach obowiązujących 

przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z 

rozwojem wsi i miast; 

20. prowadzenie szkoły na zasadach prawem 

przewidzianych i wspieranie innych szkół; 

21. prowadzenie przedszkola, grupy lub zespołu 

przedszkolnego; 

22. prowadzenie świetlicy środowiskowej, klubu dla 

młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi; 

23. wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowej; 

24. współpraca z innymi organizacjami 

pozarządowymi; 

25. współpracę z władzami samorządowymi, 

państwowymi, sekatorem gospodarczym oraz 

środkami masowego przekazu; 

26. wypowiadanie się w sprawach publicznych, 

związanych z celami Stowarzyszenia. 

Imiona i nazwiska osób 

Komitetu 

Założycielskiego 

1. Wiącek Barbara 

2. Gros Joanna 

3. Gros Artur 

Dane dotyczące składu 

Zarządu 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności 

Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i 

ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 

Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd składa się z 3 członków. Na pierwszym po 

wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego 

grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, 

ruchomości i fundusze. 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1. składki członkowskie, 

2. darowizny od osób fizycznych i prawnych, zapisy i 

spadki, 

3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, 

4. granty, dotacje, subwencje, ofiarność publiczna, 

5. także z innych źródeł prawem dozwolone. 

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich 

pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub 



Wiceprezesa. 

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie 

uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne 

Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji 

Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, maja 

zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach. 

Uwagi   

 


