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Cele stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia jest:  

1) działanie na rzecz Zespołu Szkół Agrotechniczno-

Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni 

zwanego dalej Zespołem, 

2) wspieraniu Zespołu w jego działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i kulturalnej, 

3) dążenie do zapewnienia młodzieży uczącej się w Zespole jak 

najlepszych warunków zdobywania wiedzy, a także możliwości 

realizacji jej potrzeb kulturalnych, naukowych, sportowych, 

4) kultywowanie tradycji  Zespołu i szerzenie ich  wśród swoich 

członków, 

5) upowszechnianie świadomości i kultury prawnej wśród 

obywateli, 

6) podnoszenie kwalifikacji mieszkańców powiatu i regionu, 

7) aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego i 

regionalnego, 

8) promowanie działalności charytatywnej i wolontariatu w 

regionie, kraju i poza jego granicami, 

9)  podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, 

10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

11)  działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 

12)  działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy 

osobom niepełnosprawnym, 

13) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

14) działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i 

wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

kultury fizycznej i sportu, 



15) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego, 

16) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

17) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji, 

18) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

19) działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach, 

20) działanie na rzecz wsparcia rodzin niewydolnych 

wychowawczo, 

21) wspieranie szkoleniowo, technicznie, informacyjnie lub 

finansowo działalności innych organizacji i stowarzyszeń w 

zakresie realizacji przez nie celów określonych w pkt 1-20. 

Sposoby realizacji celów 
stowarzyszenia 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) spotkania członkowskie, 

2) imprezy kulturalne, 

3) zawody sportowe, 

4) turnieje, konkursy i olimpiady naukowe, 

5) prowadzenie kursów przedmiotowych, doskonalących i 

przygotowawczych, 

6) prowadzenie kursów uzupełniających wykształcenie i wiedzę 

obywateli, 

7) prowadzenie doradztwa prawnego na rzecz obywateli, 

8) fundowanie nagród oraz stypendiów dla uczniów w trudnej 

sytuacji materialnej lub szczególnie uzdolnionych, 

9) prowadzenie badań archiwalnych i naukowych, 

10) działalność promocyjną zespołu, jego uczniów oraz 

absolwentów, 

11)  działalność wydawniczą, 

12) prowadzenie kursów dających uprawnienia do kierowania 

pojazdami mechanicznymi  

i kursów komputerowych. 

Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku 

publicznego po spełnieniu warunków określonych w odrębnych 



przepisach oraz wpisaniu do właściwego rejestru. 

Imiona i nazwiska członków 
Komisji Rewizyjnej 

Bożena Twardowska – przewodnicząca 
Bernadeta Olszówka – zastępca 
Małgorzata Król - członek 

Dane dotyczące składu zarządu Witold Cesarz- Prezes Zarządu 
Zbigniew Bogacz-Sekretarz 
Beata Bryk- Skarbnik 
Andrzej Augustyn- członek 
Iwona Pogoda- członek 

Dane dot. sposobu 
reprezentowania 
stowarzyszenia i zaciąganie 
zobowiązań majątkowych  

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie 

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na 

zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 

Członków. 

Likwidacja stowarzyszenia 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o 

rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków 

wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich  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). 

Uwagi   
 
 
 


