
Nazwa Stowarzyszenia: 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Wilczej Woli „Warto Pomóc Szkole” 

Siedziba Stowarzyszenia: 

36-121 Wilcza Wola 

Wilcza Wola 262 

Teren działalności: 

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 

Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru (poz.): 

09.05.2011 r.         20.08.2009 r.  

KRS 335204 

Cele stowarzyszenia: 

Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa Zespołowi Szkół w 

Wilczej Woli (wraz z oddziałem przedszkolnym) i jego uczniom. 

Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Finansowanie budowy, remontów i upiększanie szkoły oraz jej najbliższego otoczenia 

(podwórka, boisko),  

2. Organizowanie konkursów i wystaw szkolnych, 

3. Zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, 

4. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, 

5. Organizowanie i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci, 

6. Fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych, 

7. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych, Sali gimnastycznej, świetlicy, biblioteki, 

8. Finansowanie nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych, 

9. Podejmowanie wspólnie z uczniami akcji, kiermaszy, licytacji wytworów dzieci i 

młodzieży oraz osób dorosłych, 

10. Wspieranie działań szkoły, szczególnie tych, które promują ekologię, ochronę 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturę, sztukę, ochronę dóbr 

kultury i tradycji jak również rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami i międzynarodowej. 

Dane dot. składu Zarządu: 

Bryło Anna Elżbieta (Prezes), Sudoł Elżbieta (Wiceprezes), Matejek Barbara (Sekretarz), 

Szczyrek Beata (Skarbnik). 

Dane dot. Sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 

majątkowych: 

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. Do zawierania umów, udzielenia pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń 

woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać 

zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub 

pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 

organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 



bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

zwanych dalej „osobami bliskimi”.     

Likwidacja Stowarzyszenia: 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmujący uchwałę o 

rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji 

oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 


