
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO 

V. GMINA RANIŻÓW 

 

1 
 

Nazwa Stowarzyszenia 
Stowarzyszenie Przyjaciół Domowego Kościoła Diecezji 
Sandomierskiej w Raniżowie 

Siedziba i adres 
Stowarzyszenia 

ul. Grunwaldzka 32 
36-130 Raniżów 

Teren działalności Obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

Data wydania 
postanowienia z sądu oraz 
wpis do rejestru 

18.07.2018 r. 
KRS-740669 

Cele  Stowarzyszenia 

1. Wspieranie modernizacji i bieżącego utrzymania obiektu Ośrodka 
Rekolekcyjnego „DOMOWEGO KOŚCIOŁA” – gałęzi rodzinnej RUCHU 
„ŚWIATŁO-ŻYCIE” Diecezji Sandomierskiej położonego w Uhercach 
Mineralnych w Gminie Olszanica, zwanego dalej „Ośrodkiem” 
2. Kształtowanie postaw etycznych w oparciu o system wartości 
chrześcijańskich. 
3. Organizowanie obozów, szkoleń i warsztatów. 
4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. 
5. Wspieranie oraz organizowanie działań na rzecz rodziny, zwłaszcza 
mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci 
i młodzieży. 
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
7. Podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 
8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 
9. Promocja i organizacja wolontariatu. 
10. Podejmowanie działań z zakresu pomocy Polonii i Polakom za 
granicą. 
11. Wspieranie działań przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym. 
12. Wspieranie oraz organizowanie działań służących pomocy 
osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym. 
13. Wspieranie działań kultywujących tradycję narodową i 
regionalną. 
14. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi 
statutowych celów Stowarzyszenia. 

Sposoby realizacji celów  
Stowarzyszenia 

1. Współpracę z organami i instytucjami administracji rządowej 
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 
pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi działającymi na rzecz 
celów tożsamych lub zbliżonych do celów Stowarzyszenia. 
2. Zbiórkę pieniędzy. 
3. Pozyskiwanie funduszy z fundacji i programów pomocowych dla 
organizacji pozarządowych. 
4. Upowszechnianie postaw zaangażowania i odpowiedzialności 
wobec narodu, Kościoła i Ruchu „ŚWIATŁO-ŻYCIE”. 
5. Pomoc niepełnosprawnym, starszym, samotnym. 
6. Organizowanie zajęć sportowych i warsztatów. 
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej. 
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8. Zaangażowanie sponsorów do realizacji ww. celów. 
9. Inne działania mające na celu realizację celów statutowych 
Stowarzyszenia. 

Dane dotyczące składu 
zarządu 

Indyk Marian – Prezes Zarządu 
Bąk Mirosław – Wiceprezes Zarządu 
Pawęzka Dariusz – Sekretarz 
Błaszczuk Jan – Skarbnik 
Indyk Halina – Członek Zarządu 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania  
Stowarzyszenia  i 
zaciąganie zobowiązań 
majątkowych 

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu w sprawach majątkowych i 
finansowych składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes 
stowarzyszenia, a razie takiej niemożności – wiceprezes lub inny 
członek zarządu, przy czym inny członek zarządu musi być wyraźnie 
upoważniony przez prezesa stowarzyszenia do danej czynności. 
Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczy jeden podpis: 
prezesa lub innego członka zarządu. 

Likwidacja  Stowarzyszenia 
Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagana jest 
większość ¾ głosów. 

Uwagi  


