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Cele stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia jest: 
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju 
lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw
społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, 
edukacja, sport i rekreacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, 
ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, a 
w szczególności: 
1) działanie na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbuszowej 
2) dbałość i wspieranie w działaniu na rzecz warunków 

lokalowych i zagospodarowania terenu wokół szkoły 
3) działanie na rzecz grup szczególnego ryzyka w szkole 
4) organizowanie imprez ogólnych dla środowiska lokalnego 
5) organizowanie czasu wolnego, letniego i zimowego 

wypoczynku dzieci i młodzieży 
6) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w 

trudnej sytuacji życiowej lub materialnej 
7) pomoc w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań, 

wspieranie rozwoju ucznia zdolnego 
8) rozwijanie motywacji do nauki języków obcych 
9) promocja kultury, zwłaszcza tworzonej przez młodych i do 

nich adresowanej 
10) rozszerzenie wachlarza zajęć pozaobowiązkowych poprzez 

zakup komputerów, nowych pomocy dydaktycznych, 
organizacji innowacyjnych form wychowania i nauczania 

11) promocja aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji 
kadry szkoły poprzez organizowanie szkoleń dla pracowników

12) działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i 
sportu 

13) podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie 
lokalnego społeczeństwa  w rozwiązywanie problemów dzieci 
i młodzieży 

14) międzypokoleniowa integracja środowiska 
15) inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej pracy na rzecz 

środowiska lokalnego, a w szczególności poznawanie i 



kultywowanie dziedzictwa regionalnego 
16) dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego 
17)  promocja ekologii i ochrony środowiska 
18)  promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego 

stylu życia 
19)  spełnienie marzeń dzieci i młodzieży 
20) prowadzenie innej działalności na rzecz środowiska. 
 

Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności 
poprzez: 

1. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia 
mieszczącą się w sferze działań pożytku publicznego 

2.  uczestniczenie w otwartych konkursach ofert ogłaszanych 
przez organy administracji publicznej, fundacje i inne 
instytucje. 

3. działania na rzecz rozwoju edukacji i oświaty, a w 
szczególności: 

 
a) pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację 

szkół i przedszkoli, 
b) dofinansowanie remontów i modernizacji szkół i przedszkoli, 
c) pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek, 

przyborów szkolnych, 
d) wspomaganie organizacji zajęć dodatkowych i 

pozalekcyjnych, 
e) finansowanie zajęć terapeutycznych dla dzieci 

wymagających szczególnej opieki 
f) organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i 

wypoczynku dzieci  
i młodzieży, 

g) fundowaniu stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów 
pochodzących  z  rodzin     będących  w  trudnej  sytuacji  
życiowej oraz uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach, 

h) finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie 
edukacyjnym, 

i) wspieranie finansowe celów, działań i zadań szkolnych rad 
pedagogicznych. 

 
4. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i 

edukacyjno-szkoleniowej m. in. poprzez organizację szkoleń, 
konferencji oraz publikację materiałów w formie             



plakatów, broszur, gazet, książek itp. 
5. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia 
6. pracę na rzecz integracji pokoleń 
7. reprezentowanie interesów dzieci i ich rodzin, podejmowanie 

działań na rzecz poprawy 
ich sytuacji społeczno-ekonomicznej 

8. propagowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych 
9. podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę 

zdrowotną, programy zdrowotne, programy profilaktyczne 
10. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania 

patologii (alkoholizmu,   narkomanii i przemocy w rodzinie) 
11. podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój 

turystyki i agroturystyki 
12. prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa 
13. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej, 

tworzenie miejsc pracy 
 i przeciwdziałanie bezrobociu jako forma wspierania rodziny 

14. organizowanie różnych form działalności edukacyjnej, 
szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej i seminaryjnej 

15. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju 

16. nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi 
organizacjami  
i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży 

17. organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i 
dobroczynnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i 
ogólnopolskim 

18. organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, debat, 
festynów, zlotów, rajdów  
oraz wizyt i wyjazdów studyjnych 

19. współpracę z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz 
publicznymi i wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego 

20. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i 
doradczej 

21. podejmowanie działań w celu wykonywania zależnych 
opracowań, analiz, studiów, ekspertyz, ocen, raportów i opinii 
wraz ze składaniem wniosków i postulatów  
w sprawach zakresu działalności statutowej 

22. organizowanie wsparcia dla rodzin będących w trudnej 
sytuacji materialnej. 



Imiona i nazwiska członków 
Komitetu Założycielskiego 

  Dorota Marta Rabczak 
  Beata Anna Kobylarz 
  Piotr Paweł Lubera 

Dane dotyczące składu zarządu  Dorota Rabczak (Prezes), Beata Kobylarz (Wiceprezes), Agata 
Sito (Wiceprezes), Lucyna Blicharz (Sekretarz), Piotr Lubera 
(Skarbnik), Iwona Stobierska (Członek Zarządu), Marek Krogulec 
(Członek Zarządu). 
 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością 
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, 
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 
łącznie. 

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

Likwidacja stowarzyszenia 1.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 
Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie 
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o 
Stowarzyszeniach. 

4. W  uchwale,  o  której  mowa,  w    §  37  ust.  1  Walne  Zebranie  
decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje 
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację 
Stowarzyszenia. 

 
Uwagi   
 
 
 


