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Cele stowarzyszenia Celami Stowarzyszenia są:  

1) Bronienie praw, reprezentowanie interesów i działania na rzecz 

poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet w mieście 

Kolbuszowa oraz ich rodzin. 

2) Dbałość o wszechstronny rozwój mieszkańców Gminy 

Kolbuszowa, przy zachowaniu lokalnej tradycji, historii oraz 

poszanowaniu środowiska naturalnego. 

3) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jednostek i grup 

społecznych w lokalnej społeczności.  

Sposoby realizacji celów 

stowarzyszenia 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) Współpracę z: 

a) jednostkami administracyjnymi samorządowej i rządowej 

różnych szczebli i placówek im podległych, 

b) organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami 

pożytku publicznego, 

c) grupami nieformalnymi i społecznością lokalną, 

d) agendami i placówkami Unii Europejskiej, 

e) przedstawicielami biznesu i mediów, 

f) innymi osobami fizycznymi i prawnymi, które mogą 

przyczynić się do rozwoju działalności statutowej 

Stowarzyszenia. 

2) Organizację i prowadzenie: 

a) różnych form edukacyjnych, skierowanych do różnych 

grup wiekowych sprzyjających wzrostowi poziomu wiedzy 

i umiejętności lokalnej społeczności, 

b) różnych grup zainteresowań i struktur wewnętrznych 

pozwalających zaspokajać potrzeby mieszkańców Gminy 

np. koła obrzędowe, teatralne, sportowe, chór, grupy 

samopomocowe, grupy wsparcia, promowanie kuchni 

regionalnej, 

c) różnych form działań wychowawczych i opiekuńczych, 

d) działań sprzyjających integracji społecznej, w tym np. 



spotkań, imprez okazjonalnych itp., 

e) wspieranie inicjatyw lokalnych grup nieformalnych, 

f) działań skierowanych na aktywizację kobiet, 

g) działań z zakresu oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia               

i profilaktyki wobec istniejących zagrożeń, 

h) działań upowszechniających wiedzę o prawach człowieka 

oraz pobudzenie różnych form aktywności społecznej, 

i) działań utrwalających i promujących lokalne tradycje, 

obyczaje, zabytki oraz zwiększających atrakcyjność 

przestrzeni społecznej, 

j) działań ekologicznych, służących zachowaniu czystości 

lokalnego środowiska naturalnego i zrównoważonemu 

rozwojowi, 

k) działalności charytatywnej, 

l) działalności grantowej.  

3) Pozyskiwanie i gromadzenie środków na działalność statutową 

Stowarzyszenia. 

4) Inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia.  

 

Imiona i nazwiska członków 

Komisji Rewizyjnej 

Maria Warzocha – przewodnicząca 

Elżbieta Matuła – członek 

Krystyna Styga - członek 

Dane dotyczące składu zarządu Elżbieta Wilk - Prezes Zarządu 

Maria Krogulec – Wiceprezes Zarządu 

Maria Lipa - Sekretarz 

Ewa Wójcicka - Skarbnik 

Dane dot. sposobu 

reprezentowania 

stowarzyszenia i zaciąganie 

zobowiązań majątkowych  

Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego 

pracami. Ponadto Zarząd dysponuje majątkiem Stowarzyszenia               

w ramach uprawnień przyznanych przez walne Zebranie oraz 

podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku 

nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia.  

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają 

łącznie dwie spośród trzech wymienionych osób: Prezes, 

Wiceprezes lub Skarbnik 

Likwidacja stowarzyszenia 1) Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się 

Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 
2
/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 



głosowania. 

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.  

Uwagi   

 

 

 


