
Nazwa Stowarzyszenia: 
Ochotnicza Straż Pożarna Domatków 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Domatków 177 a 
36 – 100 Kolbuszowa 
Teren działalności: 
Teren działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w 
rejonie pomocy wzajemnej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
17.07.2001 r. 
Nr 27095 
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. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych 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. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej w 

miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowywania 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 Strażą Pożarniczą w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP. 
5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, 
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 członków komitetu założycielskiego: 

Władysław Paduch, Adam Depa, Józef Sarama, Michał Eliasz, Jan Zieliński, Józef 
Rozmus, Marek Wilk, Wiesław Durak, Józef Lechowski, Jacek Skowron, Mirosław Saj, 
Edward Paszkiewicz, Stanisław Białek, Józef Kret, Edward Tylutki, Jan Drałus 
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Dane dot. składu Zarządu: 
Wilk Krzysztof – Prezes, Guzior Jan – Wiceprezes, Mynart Mirosław – Wiceprezes – 
Naczelnik, Sito Łukasz – Z-ca Naczelnika, Depa Paulina – Skarbnik, Mynart Izabela - 
Kronikarz, Dariusz Komaniecki – Członek Zarządu, Michał Kamiński, Józef Kret, Rak Józef, 
Paduch Władysław, Surowiec Mieczysław 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd reprezentuje interesy OSP i zaciąga w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych 
zobowiązań majątkowych. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe 
podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik. 
Likwidacja Stowarzyszenia: 
Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.  
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