
Nazwa stowarzyszenia 
Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach Dymarskich  

Siedziba i adres 
stowarzyszenia  

36-105 Cmolas 
Poręby Dymarskie 

Teren działalności  Miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w 
gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej. 

Data wydania 
postanowienia sądu oraz 
nr. wpisu do rejestru  
(poz.) 

10.02.1992 r. 
KRS 0000062562 

Cele Stowarzyszenia  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie 
pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z 
Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i 
innymi podmiotami. 

2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w 
czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z 
ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach 
pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony 
przed nimi. 

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej 
kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności 
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 

5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o 
ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. 

6. Działania na rzecz ochrony środowiska. 
7. Udział w obronie cywilnej 
8. Ratownictwo i ochrona ludności. 

Sposoby realizacji celów  1. Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony 
przeciwpożarowej oraz przygotowania informacji o 
powyższym. 

2. Przedstawianie organom władzy samorządowej  i 
administracji rządowej  wniosków w sprawach ochrony 
przeciwpożarowej. 

3. Organizowanie, spośród swoich członków, 
pododdziałów pożarniczych.  

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia  pożarniczego 
członków OSP i współdziałanie z Państwową Straż 
Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP. 

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn 
pożarniczych. 

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, 
orkiestr, teatrów amatorskich,  chórów, sekcji 
sportowych i innych form pracy społeczno-
wychowawczej i kulturalno-oświatowej. 

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez 
propagujących kulturę fizyczną. 

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu 
wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej i niniejszego statutu. 



Imiona i nazwiska osób 
Komitetu Założycielskiego 

Tadeusz Kapusta 
Stanisław Gul 
Adam Gul 
Eugeniusz Maciąg 
Kazimierz Rząsa 
Stanisław Jamróz  
Edward Micek 
Józef Rząsa 
Stanisław Rząsa 
Andrzej Rząsa 
Zygmunt Kopeć  
Jan Marut 
Zdzisław Pastuła 
Władysław Bąk 
Wiesław Jagoda 

Dane dotyczące składu 
Zarządu 

1. Edward Micek - prezes 
2.Wiesław Łagoda - wiceprezes 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i 
zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami 
zarządu. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe 
podpisuje w imieniu OSP prezes, lub wiceprezes i skarbnik. 

Likwidacja Stowarzyszenia  1. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne 
zebranie członków większością dwie trzecie głosów przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

2. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może 
składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone 
mu żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

3. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego 
zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w 
sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz 
z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed 
terminem zebrania. 

4. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza 
komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku 
niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o 
rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy , 
wyznaczając likwidatora. 

5. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność 
OSP przechodzi na własność właściwej gminy. Sprzęt i 
urządzenia przeciwpożarowe będące własnością 
komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu 
terytorialnego. 

Uwagi    

 
 


