
Nazwa stowarzyszenia KOLBUSZOWSKIE STOWARZYSZENIE 

WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ „KOLBUSZOWA 

BEZ GRANIC” 

Siedziba i adres 

stowarzyszenia  

Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat 

KOLBUSZOWSKI, gmina KOLBUSZOWA, miejsc. 

KOLBUSZOWA, ul. Józefa Piłsudskiego, numer 7, kod 

poczt. 36-100, poczta KOLBUSZOWA 

Teren działalności  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kolbuszowa. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiatu kolbuszowskiego i 

województwa podkarpackiego. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 

może prowadzić swoja działalność poza granicami 

kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem 

tamtejszego prawa.  

Data wydania 

postanowienia sądu oraz 

wpis do rejestru  

27.03.2015 r. 

Cele Stowarzyszenia  Celem Stowarzyszenia jest: 

1. utrzymywanie i rozwijanie międzynarodowej 

współpracy, pomiędzy miastami partnerskimi 

Gminy Kolbuszowa, 

2. działania na rzecz rozwoju edukacji, 

3. działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu 

i turystyki, 

4. działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i tradycji, 

5. działania na rzecz integracji społecznej i budowania 

kapitału społecznego, 

6. promocja i organizacja wolontariatu, 

7. promocja miast partnerskich Kolbuszowej. 

Sposoby realizacji celów  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. współpracę z samorządami szczebla gminnego, 

powiatowego i wojewódzkiego, z administracją 

samorządową, instytucjami samorządowymi, 

państwowymi, pozarządowymi i innymi 

podmiotami, w zakresie objętym celami 

Stowarzyszenia. 

2. organizację konferencji, seminariów, warsztatów 

artystycznych, kursów, szkoleń, targów, konkursów, 

imprez kulturalnych i akcji społecznych, 

3. organizowanie wymiany międzynarodowej, 

4. działalność wydawniczą, 

5. inne działania służące realizacji statutowych celów 

Stowarzyszenia. 

Imiona i nazwiska osób 

Komitetu 

Założycielskiego 

Jerzy Jezuit 

Marta Chmielowiec 

Andrzej Selwa 



Dane dotyczące składu 

Zarządu 

1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą 

działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje 

Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 4 do 5 osób, spośród których na 

pierwszym posiedzeniu zarządu wybiera prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, 

nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia 

Zarządu zwołuje prezes. 

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i 

zaciąganie zobowiązań 

majątkowych 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

 składki członkowskie, 

 darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z 

ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 

 dotacje, subwencje, 

 inne przychody 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być 

przechowywane wyłącznie na kontach 

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i 

obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd.   

Likwidacja 

Stowarzyszenia  

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zebranie Członków kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmują uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia. 

Uwagi   

 

 

 


