
 
 Nazwa  stowarzyszenia STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO „COLBUSOVIA” 
Siedziba i adres 
stowarzyszenia 

ul. Janka Bytnara 2, 36-100 Kolbuszowa 

Teren działalności Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i 
demokratycznym zrzeszeniem działającym na rzecz społeczeństwa 
miasta Kolbuszowa, Powiatu Kolbuszowskiego, Podkarpacia                 
i całej Polski 

 Data wydania postanowienia z 
sądu oraz wpis do rejestru 

KRS 412925 
Data – 27.02.2012 r. 

Cele stowarzyszenia  Celem organizacji jest: 
1) ochrona, zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego oraz historii, 

tradycji Kolbuszowej, powiatu kolbuszowskiego, województwa 
podkarpackiego, 

2) ochrona i opieka nad zabytkami oraz dobrami kultury i tradycji, 
3) integrowanie, aktywizacja środowiska lokalnego i regionalnego oraz rozwój 

świadomości obywatelskiej w zakresie kultury, sztuki, nauki oraz 
dziedzictwa kulturowego, 

4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

5) prowadzenie i wspieranie działalności twórczej, artystycznej, naukowej, 
badawczej oraz jej popularyzacja w regionie, kraju i zagranicą, 

6) rozwój, promocja, upowszechnianie nauki, edukacji, sztuki i kultury, w tym 
kultury naukowej i technicznej oraz ich wykorzystywanie dla rozwoju 
społeczeństwa, 

7) prowadzenie, wspieranie, promocja edukacji kulturalnej oraz technicznej, 
8) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, 
9) rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
10) podnoszenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz 

pobudzanie aktywności zawodowej, innowacyjnej i społecznej, 
11) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości, 
12) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz zjawiskom patologicznym           

i uzależnieniom, 
13) prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

kobiet, niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 

14) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, 

15) prowadzenie działalności społecznej, charytatywnej i dobroczynności, 
16) pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 



wyrównywania szans tych rodzin i osób,  
17) prowadzenie działań na rzecz wspierania rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, 
18) inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży, 

osób starszych 
19) organizowanie, wspieranie i promocja wolontariatu, 
20) ochrona i promocja zdrowia, zdrowego stylu życia, 
21) ochrona środowiska naturalnego, promocja dziedzictwa przyrodniczego, 

działalność proekologiczna, 
22) rozwijanie i upowszechnianie różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz 

tworzenie placówek informacyjnych, wspomagających turystykę, rekreację, 
23) rozwijanie dialogu społecznego oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej, 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
24) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami,  
25) promocja Polonii i Polaków za granicą, 
26) promocja Kolbuszowej, powiatu kolbuszowskiego, województwa 

podkarpackiego oraz ich mieszkańców, w kraju i zagranicą, 
27) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz 
społeczeństwa obywatelskiego 

Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: 
1) gromadzenie i dokumentowanie informacji, pamiątek z zakresu 

historii, tradycji miasta, powiatu i regionu, 
2) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz utworzenia 

muzeum miasta Kolbuszowa, 
3) tworzenie, prowadzenie placówek kulturalnych oraz galerii                 

i salonów wystawienniczych, 
4) organizowanie festiwali, konkursów, festynów, przeglądów, 

spotkań, plenerów, wystaw, wykładów, tournee artystycznych    
i innych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych oraz udział 
w nich w kraju i zagranicą, 

5) prowadzenie działań, akcji i kampanii promocyjnych 
prezentujących kulturę, twórczość regionalnych twórców, 
działaczy społecznych i zasłużonych mieszkańców regionu, 

6) wydawanie czasopism, periodyków, albumów, opracowań                
i książek, 

7) organizowanie, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, 
seminariów, konferencji, sympozjów, wykładów, zajęć 
edukacyjnych, olimpiad, turniejów, imprez społecznych, 



wydarzeń kulturalnych, naukowych, edukacyjnych oraz udział 
w nich w kraju i zagranicą, 

8) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych oraz 
organizowanie, prowadzenie, finansowanie stypendiów, 
staży oraz udział w warsztatach i wydarzeniach 
kulturalnych, edukacyjnych i naukowych w kraju                        
i zagranicą 

9) wprowadzanie nowoczesnych technik i technologii na 
rzecz upowszechniania kultury, edukacji, nauki 
(digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego            
i tworzenie multimedialnych pokazów, wystaw itp.), 
tworzenie nowych form edukacji kulturalnej, 

10) tworzenie centrów informacji turystycznej, kulturalnej, 
parków kulturowych oraz interaktywnej sieci kulturalnej, 
turystycznej, 

11) zlecanie i prowadzenie prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach 
ruchomych, nieruchomych, obiektach stanowiących 
dziedzictwo kulturowe oraz renowacja i rewaloryzacja 
pamiątek, kolekcji itp. stanowiących dobra kulturowe,  

12) zlecanie, opracowywanie ekspertyz, analiz, badań 
naukowych, 

13) prowadzenie współpracy z uczelniami i placówkami 
badawczymi, kulturalnymi oraz szkołami i placówkami 
oświatowymi, wychowawczymi,  

14) prowadzenie współpracy z uczelniami, instytucjami, 
szkołami i placówkami artystycznymi,  

15) organizowanie, prowadzenie działalności szkoleniowej, 
naukowej, edukacyjnej, wychowawczej, artystycznej, 
promocyjnej, w tym amatorskich grup i zespołów 
artystycznych, 

16) organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, 
turystycznych, integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 
osób starszych,  

17) wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju kultury, 
nauki, oświaty i wychowania,  

18) realizacja i wspieranie przedsięwzięć patriotyczno-
rocznicowych, edukacyjnych i oświatowych w celu 
upamiętnienia walk o niepodległość Polski oraz uczczenia 
pamięci ofiar wojny i okresu powojennego, 



19) prowadzenie współpracy z instytucjami działającymi na 
rzecz wspierania rozwoju i transferu nowoczesnych 
technologii oraz przedsiębiorstwami, 

20) tworzenie, prowadzenie placówek, funduszy, lokalnych 
systemów wspomagających rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz transfer technologii, 

21) prowadzenie działań, akcji, wystaw i kampanii 
promocyjnych prezentujących osiągnięcia naukowe, 
techniczne, wynalazczość, innowacyjność mieszkańców 
regionu, 

22) prowadzenie, opracowywanie i upowszechnianie 
programów edukacyjnych, szkoleniowych, 
wychowawczych i promocyjnych, 

23) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
wycieczek, kolonii, zimowisk, rajdów i obozów, w tym 
socjoterapeutycznych, 

24) podejmowanie przedsięwzięć charytatywnych                             
i dobroczynnych, w tym organizowanie oraz udział                     
w akcjach charytatywnych i inicjatywach na rzecz pomocy 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz ubogim, 
niepełnosprawnym, zagrożonym marginalizacją                          
i wykluczeniem społecznym, 

25) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom 
fizycznym i instytucjom, 

26) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób 
indywidualnych, 

27) tworzenie placówek, prowadzenie poradnictwa, doradztwa 
i innych form wsparcia na rzecz rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa i ochrony praw dziecka, 

28) tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z 
bezrobociem, ubóstwem, marginalizacją społeczną, 
uzależnieniami i patologiami społecznymi,  

29) tworzenie i realizacja programów na rzecz promocji 
zatrudnienia oraz rozwoju przedsiębiorczości, 

30) pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych 
oraz podnoszeniu kompetencji społecznych, 

31) wspieranie edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
rozwój ich zainteresowań, wiedzy i kompetencji, 

32) prowadzenie kampanii społecznych, edukacji w zakresie 
przeciwdziałania chorobom, prozdrowotnego trybu życia             



i aktywnego wypoczynku, 
33) prowadzenie akcji, kampanii społecznych i promocyjnych 

w zakresie ochrony środowiska, postaw i zachowań 
proekologicznych oraz dziedzictwa przyrodniczego, 

34) uczestniczenie w tworzeniu i realizacji strategii i 
programów rozwoju miasta, powiatu kolbuszowskiego oraz 
województwa podkarpackiego, 

35) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum 
publicznym,  

36) promocja Kolbuszowej, powiatu kolbuszowskiego                             
i województwa podkarpackiego w kraju i zagranicą,  

37) nawiązywanie i rozwijanie współpracy zagranicznej,              
w tym z Polonią i Polakami za granicą, 

38) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów            
i zadań statutowych,  

39) tworzenie funduszy na realizację celów i zadań 
statutowych oraz na rzecz rozwoju miasta oraz powiatu 
kolbuszowskiego,  

40) prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi, 
samorządowymi, gospodarczymi, związkowymi, 
pozarządowymi, instytucjami i placówkami kultury, 
podmiotami gospodarczymi oraz Parafiami w kraju i za 
granicą w celu realizacji celów i zadań statutowych, 

41) promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy, 
42) prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody 

przeznaczone będą na realizację celów statutowych 
organizacji,  

43) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji 
statutowych celów Stowarzyszenia 

 
Imiona i nazwiska członków 
Komisji Rewizyjnej 

 
Andrzej Wesołowski – przewodniczący 
Wojciech Frankowski - Wiceprzewodniczący 
Małgorzata Kurda – Sekretarz 
Andrzej Rożek – członek 
Robert Weryński – członek 
 

Dane dotyczące składu 
zarządu 

 
Ewa Draus - Prezes Zarządu 
Ryszard Zieliński – Wiceprezes 
Ryszard Sziler - Wiceprezes 
Monika Rauch - Sekretarz 
Robert Serafin - Skarbnik 



 
Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na 

zewnątrz. 

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 

Następujące czynność zarządzania majątkiem wymagają zgody 

Walnego Zebrania Członków: 

1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,  

2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce 

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości 

Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata 

5) przyjęcie lub odrzucenie spadku 

 

Likwidacja stowarzyszenia Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 
głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób 
likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia.  

Uwagi   
 
 


