
Nazwa Stowarzyszenia: 
Moja Mała Ojczyzna Komorów w Komorowie 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Kraj POLSKA, woj. PODKARPACKIE, powiat KOLBUSZOWSKI, gmina MAJDAN 
KRÓLEWSKI, miejscowość KOMORÓW , ul. ---, nr lokal 123A, kod poczt. 36-110 MAJDAN 
KRÓLEWSKI. 
Teren działalności: 
Rzeczpospolita Polska 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
17.05.2005 r. 
KRS 234426 
Cele stowarzyszenia: 

1. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, uświadamiającej mieszkańcom 
problemy ludzkie, a w szczególności Komorowa i pobudzenia do pomocy 
potrzebującym. 

2. Wspieranie i propagowanie działalności artystycznej, ludowej i tradycji lokalnych. 
3. Organizowanie festiwali, kolonii i wycieczek, turystyki krajowej i zagranicznej dla 

mieszkańców sołectwa Komorów upowszechnianie książki religijnej, popularno-
naukowej, jak również czytelnictwa prasy religijnej. 

4. Organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla mieszkańców Komorowa zapraszanie 
prelegentów i wygłaszanie prelekcji. 

5. Propagowanie różnych dziedzin sztuki, pieśni i muzyki religijnej. 
6. Pogłębianie znajomości historii środowiska i regionu. 
7. Prowadzenie świetlic, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, kuchni z 

dożywianiem dla dzieci prowadzenia wszelkich innych dzieł służących potrzebującym 
i uczącym się mieszkańcom Komorowa. 

8. Wspieranie pomocą finansową i rzeczową społeczności lokalnej. 
9. Zrzeszenie ludzi dobrej woli, którzy pragną pomagać potrzebującym i uczącym się. 
10. Pomoc na rzecz niepełnosprawnych. 
11. Działalność ekologiczna na rzecz środowiska. 
12. Organizowanie zawodów sportowych, imprez sportowych, kulturalnych i 

rekreacyjnych. 
13. Współdziałanie z władzami sportowymi, edukacyjnymi, charytatywnymi, 

państwowymi i sportu, edukacji, turystyki i szeroko rozumianej pomocy. 
14. Budowa obiektów sportowych zaplecza celem krzywienia kultury fizycznej wśród 

społeczności lokalnej. 
15. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego. 
16. Wspieranie rozwoju gospodarczego sołectwa Komorów. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 
Brak danych. 
Dane dot. składu Zarządu: 
Łeptuch Ryszard (Prezes), Rębisz Leszek (Wiceprezes), Sudoł Artur (Wiceprezes), 
Chmielowiec Julian (Sekretarz), Stolarz Jolanta (Skarbnik), Kosiorowski Jerzy (Członek), 
Łeptuch Stanisław (Członek). 



Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 
majątkowych: 
Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1. Ze składek członkowskich. 
2. Z darowizny, spadek i zapisów. 
3. Dochodów z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
4. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem 

stowarzyszenia. 
5. Ofiarności publicznej, dotacji w tym gminy, powiatu, województwa i innych. 

Likwidacja Stowarzyszenia: 
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora 

oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 


