
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie „STANISZÓWKA” w Staniszewskim 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina RANIŻÓW, 
miejscowość STANISZEWSKIE, ul. ---, numer 133A, lokal ---, kod poczt. 36-130, poczta 
RANIŻÓW 
Teren działalności: 
--- 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
22. 12. 2004 r. 
KRS 224686 
Cele stowarzyszenia: 

1. Wspieranie wspólnot i inicjatyw lokalnych, 
2. Działalność oświatowa, kulturalna, w szczególności w zakresie kultury fizycznej i 

sportu, 
3. Działalność charytatywna, walka z ubóstwem i bezrobociem, 
4. Ochrona dóbr kultury i tradycji, 
5. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
6. Finansowanie remontów i budowy placówek oświatowych, 
7. Wykonczenie i zagospodarowanie obejścia w Domu Ludowego w Staniszewskiem, 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Składki członkowskie, 
2. Zbiórka pieniędzy, 
3. Pozyskiwanie funduszy od organizacji, osób fizycznych i prawnych, 
4. Współpracę jednostek administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, 
5. Organizację imprez masowych. 

Dane dot. składu Zarządu: 
Mikołajczyk Kazimierz Ryszard (Prezes), Kazior Zenon Julian (Wiceprezes), Sakowski Piotr 
(Sekretarz), Piróg Rafał (Skarbnik), Kurdysz Józef (Członek). 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Osobami uprawnionymi do reprezentowania zarządu są: Prezes oraz jeden z pozostałych 
członków zarządu. 
W przypadkach nieobecności Prezesa zarządu zastąpić może Wiceprezes. Na ważność 
oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych stowarzyszenia nie przekraczających kwoty 15.000,00 zł wymagane są podpisy 
dwóch członków zarządu. 
Likwidacja: 

1. Uchwała Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 



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

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych 
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia  
7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z 
późniejszymi zmianami). 


