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Cele stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz 
poprawy warunków życia społeczności i rozwoju wsi Werynia,          
w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 
1) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości; 
2) organizowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju 
infrastruktury wsi, 
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, 
4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 
tych osób i rodzin, 
5) działalności charytatywnej i dobroczynności, 
6) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
7) ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia w jak 
najszerszym rozumieniu tych pojęć, 
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym 
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, 
9) działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych, 
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) ratownictwa i ochrony ludności, 
16) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
18) promocji i organizacji wolontariatu, promocji wsi i jej 

mieszkańców, 

19) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej, 
20) prowadzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego lub 
Uniwersytetu Ludowego, 



21) prowadzenia działalności wydawniczej, 
22) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet 
wiejskich, 
23) prowadzenie schronisk turystycznych i campingów, 
24) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych. 
25) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci 

telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę. 

 

Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum 
publicznym; 
2) działalność wydawniczą, wystawienniczą, prasową i radiową; 
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; 
6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz 
społeczeństwa; 
7) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób 
indywidualnych; 
8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i 
kulturalnych, turystycznych; 
9) prowadzenie, wspomaganie działalności badawczej i 
naukowej; 
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych 

celów Stowarzyszenia 

Imiona i nazwiska członków 
Komisji Rewizyjnej 

Kazimierz Kapusta - przewodniczący 
Janina Koza - Wiceprzewodniczący 
Jan Opaliński - Sekretarz 

Dane dotyczące składu zarządu Grzegorz Starzec – Prezes, Lucyna Kwaśnik – Wiceprezes, 
Katarzyna Cesarz- Wiceprezes, Sondej Weronika-Sekretarz, Rząsa 
Anna- Skarbnik, Płoch Łukasz- członek, Nowak Jan- członek 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i kieruje są na 

zewnątrz.  

Likwidacja stowarzyszenia  1.  Stowarzyszenie  może  być  rozwiązane  na podstawie uchwały 
Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich  
głosów,  przy  obecności  co  najmniej połowy członków 
Stowarzyszenia; §18 nie stosuje się. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli 
Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów. 



3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie 
podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały 
majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz wsi Werynia. 

4. W   sprawach   dotyczących   rozwiązania   i likwidacji 
Stowarzyszenia nie uregulowanych 

w statucie,   maja  zastosowanie  odpowiednie przepisy rozdziału 5 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach   

(Dz.U.   1989   Nr  20,   poz.104 z późniejszymi zmianami). 

Uwagi   
 
 
 


