
 

STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU  URLI  I  OKOLIC 
 
 

 
ADRES SIEDZIBY I KONTAKT: 
 
ul. Wczasowa 9, 05-281 Urle 
gm. Jadów, pow. Wołomiński 
woj. mazowieckie,  Polska 
 
ADRES DO KORESPONDENCJI: jak wyżej 
 
TEL:  25 675-49-11,  
 
SPOSÓB, GODZINY KONTAKTU: telefoniczny 
 
ROK POWSTANIA: 2004 
 
REJESTRY: 
Krajowy Rejestr Sądowy- nr  KRS 0000192780, 
Główny Urząd Statystyczny- nr REGON 015679394 
Urząd Skarbowy – nr NIP 125-129-78-31 
 
STATUS OPP od 2004 roku 

 
 

 
LUDZIE ORGANIZACJI : 
Zarząd: 
Anna Śliwi ńska – prezes, 
Halina Filemonowicz - wiceprezes, 
Małgorzata Wielogórska -  wiceprezes, 
Zofia Ziółkowska -  sekretarz, 
Grażyna Sieluk  - skarbnik, 
Członek zarządu  - Henryk Kołek, 
Członek zarządu   - Kamila Gałązka 
 
Komisja Rewizyjna: 
Jerzy Pląska  - przewodniczący, 
Jacek Stryjewski, 
Marek Sawra, 
 
LICZBA CZłONKÓW: 20 
 
 
 



 
FINANSE: 
Organizacja nie posiada działalności gospodarczej. Jest Organizacją Pożytku 
Publicznego. 
 
NUMER KONTA: 45 9233 0001 2600 5265 3000 0010 
 

 
Środki z wpłat 1% podatku uzyskane w ubiegłych latach są 

przeznaczane na działania statutowe stowarzyszenia. 
 

 
 
O NAS: 
 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 
 

1. budzenie odpowiedzialności za Polskę i małe ojczyzny, tworzenie 
społeczeństwa obywatelskiego, budzenie wrażliwości na krzywdę i 
niesprawiedliwość społeczną oraz walka z patologiami, 

2. wzmaganie aktywności obywatelskiej w poprawianiu warunków życia, 
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
4. prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

tradycji 
5. działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  
6. działanie w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i 

dorosłych, 
7. propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
8. propagowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz 

ochrony dziedzictwa  przyrodniczego,  
9. propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami,  
10. prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
11. propagowanie idei łączenia działalności wspomagającej rozwój 

przedsiębiorczości 
 
OBSZARY DZIAłAŃ: 
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Reprezentację   miejscowości na zewnątrz. 
2. Prowadzenie akcji informacyjnej o możliwościach związanych z 

powyższymi zagadnieniami w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. 
3. Gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej 
4. Współdziałanie z miejscowymi władzami administracyjnymi i 

samorządowymi. 
5. Współpraca z mediami w aspekcie popularyzacji Urli i okolic. 
6. Nawiązywanie kontaktów i przystąpienie do współpracy z organizacjami 

krajowymi i zagranicznymi. 
7. Współdziałanie z instytucjami prowadzącymi w Urlach ośrodki 

wypoczynkowe. 
 
 
 


