
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury, Sportu w Raniżowie 
Siedziba Stowarzyszenia: 
ul. Armii Krajowej 20 
36-130 Raniżów  
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej, oraz właściwego realizowania swych celów statutowych 
może prowadzić działalność poza granicami kraju. 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
16. 11.2000 r. 
KRS 8708 
Cele stowarzyszenia: 

1. Wspieranie budowy i modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych 
2. Wspieranie rozwoju i nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sportu i rekreacji 
3. Wspieranie oraz organizowanie działań z dziedziny kultury fizycznej i sportu 

powszechnego. 
4. Wspieranie oraz organizowanie działań mających na celu wychowanie                                  

i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
5. Wspieranie oraz organizowanie działań służących pomocy osobom starszym, 

niepełnosprawnym, samotnym.  
6. Wspieranie działań kultywujących tradycję narodową i regionalną. 
7. Prowadzenie innej działalności na rzecz integracji środowisk wiejskich. 
8. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów 

Stowarzyszenia.  
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Współpracę z organami i instytucjami administracji rządowej i jednostkami 
samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi                     
i prawnymi działającymi na rzecz wspierania oświaty, kultury i sportu. 

2. Zaangażowanie sponsorów do wyżej wymienionych celów. 
3. Pozyskiwanie funduszy z fundacji i programów pomocowych dla organizacji 

pozarządowych  
4. Wpłaty podatników na Organizacje Pożytku Publicznego 
5. Pomoc niepełnosprawnym, starszym, samotnym. 
6. Organizowanie zawodów i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
7. Organizowanie przedszkoli, świetlic i innych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
8. Organizowanie zajęć z dziedziny tańca ludowego, śpiewu, muzyki.   
9. Inne działania mające na celu realizację wyżej wymienionych celów. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Marian Indyk (Prezes), Mieczysław Burek (Wiceprezes), Wacław Kolano (Wiceprezes) 
Łukasz Bis (Sekretarz), Stanisław Kobylarz (Skarbnik), Tomasz Lis (Członek)  
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz. 
Zarządza majątkiem Stowarzyszenia. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw                       



i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia w jego imieniu wymagane jest współdziałanie               
2 członków Zarządu. Podejmowanie przez Zarząd decyzji w sprawie zaciągania zobowiązania 
lub rozporządzenia mieniem Stowarzyszenia o wartości przekraczającej kwotę 10.000 zł 
wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Rewizyjnej. 
Likwidacja: 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 
Stowarzyszenia. 


