
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wola Raniżowska w Woli Raniżowskiej 
Siedziba Stowarzyszenia: 
36-125 Wola Raniżowska 
Wola Raniżowska 25a 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
21. 05.2008 r. 
KRS 0000306483 
Cele stowarzyszenia: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej  sytuacji życiowej 
oraz wyrównania szans tych osób i rodzin, 

2. Działalności charytatywnej, 
3. Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4. Ochrony i promocji zdrowia, 
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
6. Działania na rzecz młodzieży, 
7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
8. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
10. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
11. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
12. Upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, 
13. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
14. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji, 
15. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
16. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
17. Promocji i organizacji wolontariatu, 
18. Upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej,  

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
1. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, 
2. Działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową, 
3. Organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, 
4. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i 

podmiotami, kierowanie do nich postulatów, 
5. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym 

samorząd, 
6. Prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa, 
7. Organizowanie świadczeń na rzecz społeczności osób indywidualnych, 



8. Organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych, 
9. Prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej, 
10. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów 

Stowarzyszenia. 
Dane dot. składu Zarządu: 
Ciemielewski Sylwester Wojciech, Bajek Artur, Grądziel Władysław, Hartfelder Mariusz, 
Nowak Adam Andrzej, Sasiela Stanisława Julia, Stec Stanisław. 
Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany 
Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu. 

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 
· Realizacja uchwał Walnego Zebrania, 
· Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustanie 

członkowstwa, 
· Uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 
· Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 
· Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu 

Stowarzyszenia §25 ust. 6, 
· Uchwalenie regulaminu Biura, 
· Ustalanie wysokości składek członkowskich, 

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami 
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,. 

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 
niewymagających kolektywnego działania, 

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu. 
5. Zarząd do prowadzenia spraw Związku może tworzyć biuro i zatrudniać 

pracowników, 
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu. 

Likwidacja: 
 


