
 

Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

Stowarzyszenie 

Natura 

Potrzanowo 

 

 

20.01.2017

r. 

1. 

1) Ochrona wody, powietrza i ziemi we wsi 

Potrzanowo oraz zlewni rzeki Mała Wełna 

poprzez: 

- czynne monitorowanie czystości ekosystemu w 

zlewni Mała Wełna oraz alarmowanie władz i 

instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska; 

- pomoc w ochronie tradycyjnych, rodzinnych 

gospodarstw rolnych przed konkurencją 

masowych metod hodowli i produkcji rolnej 

zagrażającej czystości środowiska i zdrowiu 

mieszkańców; 

- współpraca z organizacjami ekologicznymi 

sąsiadującymi z obszarem zlewni Małej Wełny; 

2) Rewitalizacja jezior, rzek i innych cieków 

wodnych w obszarze zlewni rzeki Mała Wełna; 

3) Promowanie ekologii, agroturystyki na obszarze 

sołectwa Potrzanowo; 

4) Promowanie sportów wodnych na przyległych 

jeziorach, oraz różnego rodzaju turystyki 

aktywnej (biegi, rajdy rowerowe); 

5) Integracja środowiska lokalnego i wspieranie 

rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju, wyrównywanie szans i promowanie 

rolników pozostających przy tradycyjnych 

metodach chowu trzody, bydląt i drobiu oraz 

gospodarstw mało obszarowych; 

6) Promowanie Sołectwa Potrzanowo i jego 

mieszkańców; 

7) Popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego, 

zdrowej żywności, zdrowego stylu życia i postaw 

przyjaznych środowisku; 

8) Rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi; 

9) Wspieranie edukacji na terenach wiejskich; 

10) Podejmowanie, realizowanie i propagowanie 

inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych; 

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz 

rozwoju infrastruktury wsi. 

 

 

ul. Włókna 20 

62-085 Skoki 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

1. Michał Brodnicki 

     (Prezes Zarządu) 

2. Dorota     

Maciaszczyk 

    (Członek Zarządu) 

3. Władysław 

Barełkowski  

(Członek Zarządu) 

 

Do składania oświadczeń 

woli w sprawach 

majątkowych, w tym 

zawierania umów  

i zaciągania zobowiązań 

do kwoty stanowiącej 

równowartość  

100,00 PLN jest 

uprawniony każdy 

członek Zarządu 

działający  

w pojedynkę.   

W przypadku zobowiązań 

o większej wartości 

wymagane jest 

współdziałanie dwóch 

członków Zarządu. 

 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Grzegorz Wrzesiński 

(Przewodniczący) 

 

2. Jerzy Traczyk 

(Członek Komisji) 

 

3. Cezary Lubawy  

(Członek Komisji) 

 

 

Uchwała z dnia 

8.01.2017r. 

nr 2/2017 

o zatwierdzeniu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

 

 

NIE 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 OZ.512.1.2017.OZ2 

OZ.512.5.2018.OZ 

zmiana danych  

w składzie zarządu 
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zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 
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zwykłego9) 

Likwidator 
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3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. 

 

Obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich. 

 

3. 

1) Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą na 

działalność statutową Stowarzyszenia;  

2) Współpracę z instytucjami samorządowymi, 

państwowymi  

i organizacjami pozarządowymi oraz w sektorze 

prywatnym  

w zakresie objętym celami Stowarzyszenia; 

3) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi 

podmiotami zainteresowanymi celami 

Stowarzyszenia; 

4) Popularyzację działań Stowarzyszenia w 

środkach masowego przekazu; 

5) Organizacja szkoleń, spotkań, koordynowanie 

przedsięwzięć zgodnych z celami działalności 

Stowarzyszenia; 

6) Współudział w przedsięwzięciach zgodnych z 

celami działalności Stowarzyszenia; 

7) Rozwijanie współpracy z organizacjami 

społecznymi, zwłaszcza działającymi na rzecz 

rozwoju wsi z krajów Unii Europejskiej oraz 

państw mających przystąpić do Unii 

Europejskiej; 

8) Organizowanie imprez integracyjnych, 

kulturalnych  

i artystycznych (m.in. koncertów, przeglądów 

filmów, wieczorów tematycznych); 

9) Redakcję serwisów informacyjnych o 

działalności Stowarzyszenia oraz tematyce 

wiejskiej; 

10)Inne działania sprzyjające rozwojowi 

statutowych celów organizacji. 

 

 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.  

 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Kolekcjonerów 

Broni Palnej 

 

 

20.01.2017

r. 

 

1. 

1) działanie na rzecz strzelectwa, sportu 

strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 

2) popularyzowanie wiedzy z dziedziny 

strzelectwa, sportu strzeleckiego 

 i kolekcjonerstwa broni, 

3) promocja i popieranie strzelectwa i 

kolekcjonerstwa broni. 

4) Ścisła współpraca z „Związkiem Strzeleckim 

"Strzelec" Rzeczypospolitej Polskiej” 

2. 

Obszar powiatu wągrowieckiego. 

3. 

1) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, 

szkoleń 

2) działanie na rzecz strzelectwa, sportu 

strzeleckiego 

 i kolekcjonerstwa broni, 

3) współpracę ze wszystkimi osobami i 

instytucjami  

o podobnych celach działania, w szczególności  

z grupami rekonstrukcji historycznej, 

4) występowanie z wnioskami i opiniami do 

właściwych organów administracji, 

5) inne działania realizujące cele regulaminu. 

 

 

ul. Leśna 12 

62-100 Wągrowiec 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane przez 

przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 

Michał Radunc 

 

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

 

Uchwała z dnia 

13.01.2017r.  

nr 2/2017 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego o 

charakterze 

strzeleckim i 

kolekcjonerskim 

 

 

NIE 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

OZ.512.2.2017.OZ2 

3. 

 

 

Stowarzyszenie 

Historyczne 

„SAPER 

WIELKOPOLSKI” 

 

 

01.03.2017

r.  

 

 

1. 

 

1) Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i 

organizacja działań w zakresie propagowania 

historii i tradycji narodowych wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej.  

 

2) Reprezentowanie lokalnych środowisk 

miłośników historii  

i tradycji formacji wojskowych na sympozjach, 

konferencjach i spotkaniach rekonstrukcyjnych 

 

 

Żelice 61/9  

62-113  

Żelice  

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 

Piotr Kaczmarek 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

  

 

 

Uchwała z dnia 

26.02.2017r.  

nr 2/2017  

o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego  

 

 

NIE 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

OZ.512.3.2017.OZ2  



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 
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zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 
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stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 
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lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 
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Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

na arenie krajowej  

i międzynarodowej.  

 

3) Prowadzenie działalności edukacyjnej wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych ze 

szczególnym uwzględnieniem historii 

wojskowości, Wojska Wielkopolskiego i 

Powstania Wielkopolskiego.  

 

4) Czynny udział w życiu naukowym środowisk 

lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o 

historii, ze szczególnym uwzględnieniem 

dziejów Wojska Wielkopolskiego  

i Powstania Wielkopolskiego.  

 

2. 

  

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 

obszarem, w zakresie uzasadnionym celami 

Stowarzyszenia. 

 

3. 

  

1) Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, 

imprez plenerowych odtwarzających 

wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę 

historyczną oraz podnoszących świadomość 

patriotyczną oraz narodową.  

 

2) Organizowanie, uczestniczenie oraz 

koordynowanie systemu współzawodnictwa o 

charakterze olimpiad wiedzy historycznej.  

3) Współdziałanie w zakresie pielęgnowania 

patriotyzmu oraz miejsc pamięci narodowej z 

właściwymi urzędami, instytucjami, 

organizacjami rządowymi i poza rządowymi 

oraz podmiotami samorządowymi.  

 

4) Organizowania działalności podnoszącej 

umiejętności  

w zakresie sportów na poziomie rekreacyjno- 

turystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  

4. 

 

 

Stowarzyszenie 

,,Castellum 

Nostrum” 

 

 

02.11.2017

r. 

 

1. 

1) Promocja zdrowia mieszkańców w/w gmin z 

uwzględnieniem zapobiegania chorób 

zawodowych rolników i hodowców zwierząt; 

2) Wspieranie i pomoc w rozwoju młodzieży 

wiejskiej szczególnie uzdolnionej w kierunkach 

nauk przyrodniczych; 

3) Promowanie aktywności skierowanej na 

gromadzeniu wiedzy i umiejętności związanych 

z przetrwaniem w warunkach ekstremalnych 

 

ul. Parkowa 7 

62-290 Mieścisko 

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela  

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 

Piotr Przyłucki 

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

 

Uchwała z dnia 

23.10.2017r.  

nr 2/2017 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

 

Uchwała z dnia 
16.01.2022r.. 

nr 1/2022 
o zmianie 

Regulaminu 
Stowarzyszenia 

 

 

NIE 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

OZ.512.4.2017.OZ2  

OZ.512.1.2022.OZ2 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(survival); 

4) Poprawa bezpieczeństwa drogowego; 

5) Weterynaryjna pomoc bezdomnym zwierzętom. 

6) Promocja edukacji przyrodniczej w dziedzinie 

ssaków morskich poprzez wytwarzanie i oprawę 

edukacyjną makiet delfinów i wielorybów w 

skali 1:1 na terenie Polski 

7) Tworzenie programów dotyczących  ochrony 

przyrody i zmian klimatycznych 

2. 

Gmina Mieścisko i Gmina Skoki. 

3. 

1) Organizowanie merytorycznych wystaw, spotkań 

m.in.  

w szkołach, z rolnikami, hodowcami. 

Współpraca z ośrodkami zdrowia oraz miejskimi 

i gminnymi jednostkami promocji zdrowia i 

ochrony środowiska; 

2) Współpraca ze szkołami, organizacjami 

samorządowymi, sponsorami, patronami, 

wydziałami uczelni wyższych  

o kierunkach przyrodniczych (biologia, 

zootechnika, weterynaria, agroturystyka); 

3) Cykliczne organizowanie profesjonalnych 

pokazów miejscowych i terenowych 

adresowanych dla określonych grup wiekowych; 

4) Szkolenia szczególnie młodzieży w zakresie 

poprawy świadomości zagrożeń w ruchu 

drogowym. Pokazy, szkolenia, warsztaty; 

5) Bezpośrednia pomoc zwierzętom, którym nikt 

nie chce pomóc – udzielana przez profesjonalny 

personel. 

Zwykłego 
 

5. 

 

Stowarzyszenie 

 ,,My, Zjednoczeni !” 

 

 

05.03.2018

r. 

 

1. 

1) Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i 

osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 

szans tych rodzin i osób; 

2) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

4) Działalność na rzecz integracji i reintegracji 

 

ul. Straszewska 

56B/16 

62-100 Wągrowiec  

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:   

Agnieszka Budka 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała z dnia 

15.02.2018r.  

nr 2/2018 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

 

Uchwała z dnia 

01.03.2018r. 

nr 4/2018 

o zmianie 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.512.1.2018.OZ2 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

zawodowej  

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

5) Działalność charytatywna; 

6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej; 

7) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz języka regionalnego; 

8) Działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

9) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność 

lecznicza  

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016r. 

poz.1638); 

10) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

11) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

12) Działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn; 

13) Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym; 

14) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, 

w tym rozwój przedsiębiorczości; 

15) Działalność wspomagająca rozwój techniki, 

wynalazczości 

 i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i 

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 

praktyce gospodarczej; 

16) Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; 

17) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

18)  działalność  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży; 

19) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

20) Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej; 

21) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa  

Przyrodniczego; 

22) Turystyka i krajoznawstwo; 

23) Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

24) Obronność państwa i działalność sił zbrojnych 

rzeczypospolitej polskiej; 

25) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

26) Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego; 

27) Ratownictwo i ochrona ludności; 

28) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 

konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

29) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

30)  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

31) Promocja i organizacja wolontariatu; 

32) Pomoc polonii i polakom za granicą; 

33) Działalność na rzecz kombatantów i osób 

represjonowanych; 

34) Działalność na rzecz weteranów i weteranów 

poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011r. O weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. Poz.1203); 

35)  promocja rzeczypospolitej polskiej za granicą; 

36) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka; 

37) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym; 

38)  rewitalizacja; 

39) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz innych osób prawnych działających 

społecznie; 

40) Prowadzenie mediacji w różnych formach; 

41) Występowanie w obronie praworządności  

i przestrzegania praw obywatelskich oraz 

interesu publicznego społeczności lokalnej; 

42) Rozwijanie świadomości politycznej  

i obywatelskiej mieszkańców z terenu działania 

stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków 

mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego 

oraz możliwości aktywnych sposobów 

rozwiązywania problemów lokalnych; 

43) Wspieranie i inicjowanie kontaktów 

gospodarczych  

i społecznych z partnerami krajowymi  

i zagranicznymi; 

44) Podejmowanie inicjatyw przeciwdziałania 

bezrobociu 

 i wspieranie działalności prospołecznej; 

45) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie  

i wspieranie działań przyczyniających się do 

ochrony i poszanowania środowiska 

naturalnego; 

46) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie  

i wspieranie działań przyczyniających się do 

poszerzania wiedzy 

 i świadomości ekologicznej; 

47) Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego 

oraz regionalnych tradycji i zwyczajów; 

48) Przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom 

działającym na szkodę obszaru działania 

stowarzyszenia i jego mieszkańców; 

49)  wspieranie działań humanitarnych i akcji 

dobroczynnych; 

50) Wypowiadanie się w sprawach publicznych 

istotnych  

dla mieszkańców obszaru działania na forum 

organów samorządów terytorialnych, organów 

państwa oraz w mediach; 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

51) Efektywne uczestnictwo w reformie ustroju 

politycznego, społecznego i gospodarczego; 

52) Współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego  

i organami państwa; 

53) Uczestniczenie w życiu politycznym kraju,  

ze szczególnym uwzględnieniem działań 

związanych  

z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi  

i prezydenckimi; 

54) Współpraca i wymiana doświadczeń z 

organizacjami,  

o tym samym lub podobnym profilu działania, 

działającymi w państwach unii europejskiej; 

 

2. 

 

Rzeczpospolita Polska 

 

3. 

 

1) Działalność własna członków; 

2) Współpraca z władzami samorządowymi  

i państwowymi; 

3) Prowadzenie działalności na rzecz edukacji 

patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej; 

4) Współpraca z innymi stowarzyszeniami, 

osobami prawnymi  

i fizycznymi, których zakres działania 

odpowiada zakresowi działań podejmowanych 

przez Stowarzyszenie; 

5) Krzewienie idei samorządności wśród członków 

Stowarzyszenia i mieszkańców obszaru 

działania; 

6) Organizowanie forum dyskusji, spotkań i 

konferencji skierowanych na rozwiązywanie 

podstawowych problemów 

 i trudności, z którymi styka się lokalna 

wspólnota mieszkańców; 

7) Wyrażanie stanowisk dotyczących ważnych 

wydarzeń, zamierzeń i projektów aktów 

prawnych podejmowanych przez samorządy 

lokalne; 

8) Opracowywanie i przedstawienie propozycji 

programowych dotyczących najważniejszych 

dziedzin życia lokalnego; 

9) Podejmowanie działań mających na celu 

ochronę środowiska naturalnego oraz 

rewaloryzację wartości przyrodniczych; 

10) Prowadzenie działalności charytatywnej; 

11) Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 

imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych; 

12) Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia 

oraz osób chorych przebywających w 

placówkach służby zdrowia na obszarze 

działania Stowarzyszenia; 

13) Prowadzenie działalności wydawniczej 

wspomagającej realizację celów statutowych 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Stowarzyszenia  

w szczególności w formie informatorów, 

biuletynów  

i ulotek; 

14) Prowadzenie akcji promocyjnych; 

15) Informowanie opinii publicznej o 

podejmowanych działaniach i ich wynikach za 

pośrednictwem środków masowego przekazu 

oraz własnych wydawnictw; 

16) Organizowanie spotkań mieszkańców z 

przedstawicielami świata polityki, gospodarki, 

nauki, kultury, sportu oraz organizacji 

pozarządowych 

 i samorządowych; 

17) Opracowywanie projektów na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia, do różnych źródeł 

finansowania zewnętrznego; 

18) Udział w wyborach samorządowych, 

parlamentarnych  

i prezydenckich; 

19) Prowadzenie innych działań realizujących cele 

Stowarzyszenia 

 

 

6. 

 

Stowarzyszenie 

 Wędkarskie 

,,Spławik”  

w Miłosławicach 

 

 

22.03.2018

r. 

 

1. 

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie 

wędkarstwa, jako racjonalnej formy wypoczynku, 

krzewienie idei ochrony naturalnego środowiska. 

2. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest miejscowość 

Miłosławice a w szczególności staw gminny  

w Miłosławicach. 

3. 

1) Propagowanie wędkarstwa. 

2) Organizowanie zawodów wędkarskich. 

3) Ochrona użytkowanych wód przed 

zanieczyszczeniem 

 i kłusownictwem. 

4) Podejmowanie innych czynności i działań 

związanych  

z realizacją celów niniejszego regulaminu. 
 

 

Miłosławice 10 

62-290 Mieścisko 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:   

Roman Serafiński 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała z dnia 

26.01.2018r.  

nr 2/2018 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

 

 

NIE 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

OZ.512.2.2018.OZ2 

7. 

 

 

Stowarzyszenie 

,,Polna i 

Przyjaciele” 

 

26.07.2018

r. 

 

1. 

1) Wspieranie rodziny, w tym pomocy rodzinom  

i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2) Działalność na rzecz integracji i reintegracji 

 

ul. Polna 9 

62-290 Mieścisko 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:   

Magdalena 

Trzeszczkowska 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała z dnia 

23.07.2018r.  

nr 2/2018 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 
 

 

 

 

NIE 

 

Uchwała  

Nr 11  

z dnia 

30.12.2018r. 

w sprawie 

rozwiązania 

stowarzyszenia  

i wyznaczenia 

 

Magdalena 

Trzeszczkowska 

 

Anita 

Strauchmann 

 

 

- 

 

OZ.512.6.2018.OZ2 

OZ.512.1.2019.OZ4 

 

Stowarzyszenie 

zostało rozwiązane 

 

Informacja  

o rozwiązaniu 
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ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 
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do 
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1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 
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stowarzyszenia 
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Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 
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wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 
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stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 
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publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 
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stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 
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stowarzyszenia 

zwykłego 
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nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

zawodowej  

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

3) Działalność charytatywna; 

4) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 

5) Działalność na rzecz mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego; 

6) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7) Promocja zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem  

z pracy; 

8) Działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn; 

9) Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym; 

10) Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy,  

w tym rozwój przedsiębiorczości; 

11) Działalność wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych; 

12) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

13) Działalność  na rzecz dzieci i młodzieży, w 

tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

14) Działalność w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

15) Wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej; 

16) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa Przyrodniczego; 

17) Turystyka i krajoznawstwo; 

18) Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

19) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji 

zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa; 

20) Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego; 

21) Działalność na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

22) Promocja i organizacja wolontariatu; 

23) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za 

granicą; 

24) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 

25) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym; 

26) Rewitalizacja; 

27) Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz innych osób prawnych 

Uchwała z dnia 

25.07.2018r. 

nr 4/2018 

o zmianie 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 

likwidatora  

i dokonania 

czynności 

finansowych  

i prawnych  

 

Stowarzyszenie 

zostało 

rozwiązane  

 

Stowarzyszenia oraz 

o wszczęciu  

i zakończeniu 

procesu  likwidacji  

z dnia 11.02.2019r. 

 

 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 
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lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

działających społecznie; 

28) Występowanie w obronie praworządności  

i przestrzegania praw obywatelskich oraz 

interesu publicznego społeczności lokalnej; 

29) Rozwijanie świadomości politycznej i 

obywatelskiej mieszkańców z terenu działania 

stowarzyszenia  

w zakresie praw i obowiązków mieszkańca 

jednostki samorządu terytorialnego oraz 

możliwości aktywnych sposobów 

rozwiązywania problemów lokalnych; 

30) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie  

i wspieranie działań przyczyniających się do 

ochrony 

i poszanowania środowiska naturalnego; 

31) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie  

i wspieranie działań przyczyniających się do 

poszerzania wiedzy i świadomości 

ekologicznej; 

32) Dbanie o zachowanie dziedzictwa 

kulturowego oraz regionalnych tradycji i 

zwyczajów; 

33) Wspieranie działań humanitarnych i akcji 

dobroczynnych; 

34) Współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego  

i organami państwa; 

35) Współpraca i wymiana doświadczeń z 

organizacjami,  

o tym samym lub podobnym profilu działania, 

działającymi w państwach unii europejskiej; 

 

2. 

 

Rzeczpospolita Polska 

 

3. 

 

1) Działalność własna członków; 

2) Współpraca z władzami samorządowymi  

i państwowymi; 

3) Prowadzenie działalności na rzecz edukacji 

patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej; 

4) Współpraca z innymi stowarzyszeniami, 

osobami prawnymi i fizycznymi, których 

zakres działania odpowiada zakresowi działań 

podejmowanych przez Stowarzyszenie; 

5) Krzewienie idei samorządności wśród 

członków Stowarzyszenia i mieszkańców 

obszaru działania; 

6) Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 

imprez kulturalnych, sportowo rekreacyjnych; 

7) Podejmowanie działań mających na celu 

ochronę środowiska naturalnego oraz 

rewaloryzację wartości przyrodniczych; 

8) Prowadzenie działalności charytatywnej; 

9) Prowadzenie działalności wydawniczej 

wspomagającej realizację celów 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Stowarzyszenia  

w szczególności w formie informatorów, 

biuletynów  

i ulotek; 

10) Prowadzenie akcji promocyjnych; 

11) Informowanie opinii publicznej o 

podejmowanych działaniach i ich wynikach za 

pośrednictwem środków masowego przekazu 

oraz własnych wydawnictw; 

12) Organizowanie spotkań mieszkańców z 

przedstawicielami świata polityki, gospodarki, 

nauki, kultury, sportu oraz organizacji 

pozarządowych 

 i samorządowych; 

13) Opracowywanie projektów na realizację celów  

Stowarzyszenia, w celu pozyskania źródeł 

finansowania zewnętrznego; 

14) Prowadzenie innych działań realizujących cele 

Stowarzyszenia. 

 

8. 

 

Stowarzyszenie 

Stołężyn – Wspólna 

Sprawa 

 

06.08.2018

r. 

 

1. 

1) Działalność na rzecz społeczności lokalnej, 

 w szczególności mieszkańców Stołężyna; 

2) Popularyzacja historii miejscowości Stołężyn 

oraz działanie na rzecz kształtowania lokalnej 

świadomości historycznej i tożsamości 

narodowej; 

3) Aktywizacja mieszkańców wokół inicjatyw 

mających na celu rozwój wsi; 

4) Promowanie działań o charakterze 

dobroczynnym, charytatywnym, kulturalnym i 

edukacyjnym oraz idei wolontariatu; 

5) Integracja międzypokoleniowa mieszkańców; 

6) Działania o charakterze prozdrowotnym, 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

7) Działania na rzecz dzieci. 

 

2. 

Rzeczpospolita Polska a w szczególności 

miejscowość Stołężyn i jej okolice. 

 

3. 

 

1) Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 

dla mieszkańców Stołężyna oraz zaproszonych 

gości; 

2) Organizacja spotkań integracyjnych i 

wycieczek; 

3) Wystawy lokalnej twórczości, fotografii, 

pamiątek; 

4) Festyny rodzinne dla mieszkańców; 

5) Kiermasze, loterie fantowe i zbiórki 

przedmiotów; 

6) Współpraca z osobami fizycznymi, innymi 

stowarzyszeniami i instytucjami przy 

organizacji przedsięwzięć lokalnych na rzecz 

 

Stołężyn  

ul. Kcyńska 1 

62-120 Wapno 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

1. Anna Wagner 

   (Prezes Zarządu) 

 

2. Wioleta Szalaty 

  (Wiceprezes Zarządu) 

 

3. Magdalena     

   Adamczewska 

 (Skarbnik Zarządu) 

 

W zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych 

stowarzyszenie 

reprezentuje dwóch 

członków Zarządu –  

w tym Prezes, działając 

łącznie. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Angelika  Echaust 

Dziadoszek  

(Przewodniczący Komisji) 

 

2. Magdalena 

Pawłowska 

 (Członek Komisji) 

 

3. Weronika Górecka  

(Członek Komisji) 

 

Uchwała z dnia 

13.07.2018r.  

nr 2/2018 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 

 

NIE 

 

Uchwała  

Nr 2/2019  

z dnia 

24.01.2019r. 

Zebrania 

Walnego 

Stowarzyszenia 

Stołężyn – 

Wspólna 

Sprawa o 

rozwiązaniu 

stowarzyszenia 

 

Stowarzyszenie 

zostało 

rozwiązane  

 

 

Anna Wagner 

 

 

- 

 

OZ.512.7.2018.OZ2 

 

OZ.512.2.2019.OZ 

 

Stowarzyszenie 

zostało rozwiązane 

 

Informacja  

o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia oraz 

o wszczęciu  

i zakończeniu 

procesu  likwidacji  

z dnia 04.02.2019r. 

 

 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

mieszkańców; 

7) Działalność wydawnicza mająca na celu 

publikowanie twórczości literackiej 

mieszkańców oraz ludzi współpracujących ze 

stowarzyszeniem; 

8) Administrowanie profilem i forum 

dyskusyjnym stowarzyszenia w mediach 

społecznościowych. 

 

 

9. 

 

Stowarzyszenie 

„Szczęśliwe 

Chwile” 

 

12.12.2018

r. 

 

1. 

a) Podejmowanie działań oraz wspieranie 

inicjatyw mających mających za zadanie 

ochronę i wzbogacenie środowiska naturalnego, 

b) Upowszechnianie działalności proekologicznej, 

c) Kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw 

społecznych, 

d) Współpraca z nadleśnictwem. 

 

                                  2. 

Rzeczypospolita Polska. 

 

3. 

a) Propagowanie idei ekologicznych i prawa 

ochrony przyrody w życiu społeczności 

lokalnej, 

b) Współdziałanie we wszystkich 

przedsięwzięciach na rzecz ochrony dóbr 

dziedzictwa przyrodniczego, 

c) Współpraca z osobami i instytucjami o 

podobnych celach działania, 

d) Społeczna aktywność swoich członków, w celu 

rozwoju działalności rekreacyjnej, zgodnej z 

zasadami ekologii i ochrony przyrody, 

e) Inne działania realizujące cele statutowe 

Stowarzyszenia. 

 

 

 

Ośrodek 

Wypoczynkowy  

w Rościnnie  

nr działki 9223  

Adres 

korespondencyjny: 

ul. Wierzbowa 5/2 

63-004 Gowarzewo 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

1. Iwona Andrys-   

Wawrzyniak 

     (Prezes Zarządu) 

 

2. Andrzej Andrys 

 (I Zastępca Prezesa 

Zarządu) 

 

3. Jacek Andrys 

 (II Zastępca Prezesa 

Zarządu) 

 

4. Hubert Andrys    

(Skarbnik Zarządu) 

 

5. Borys  Andrys    

(Sekretarz) 

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała z dnia 

03.12.2018r.  

nr 2/2018 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 

 

Uchwała z dnia 

28.05.2020r. 

o przyjęciu 

nowych członków 

stowarzyszenia 

 

Uchwała z dnia 

29.05.2020r. 

o zmianie 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 

 

Uchwała z dnia 

15.06.2020r. 

o zmianie 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 

 

Uchwała z dnia 

15.06.2020r. 

o zmianie 

stanowisk  

w zarządzie 

 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.512.10.2018.OZ4 

OZ.512.12.2018.OZ2 

OZ.512.9.2020 

OZ.512.10.2020 

OZ.512.13.2020 

 

10. 

 

Stowarzyszenie 

AUTO FANI 

GOŁAŃCZ 

 

28.01.2019

r. 

 

1. 

1) Integracja ludzi o zainteresowaniach 

motoryzacyjnych 

2) Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym 

zmianom w środowisku lokalnym 

 

                                  2. 

Województwo Wielkopolski 

 

3. 

1) Organizacja spotkań fanów motoryzacji 

2) Pomoc w zbiórkach charytatywnych. 

 

Gołańcz 

ul. Polna 1A 

62-130 Gołańcz 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:   

Maciej Żywicki 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała z dnia 

15.01.2019r.  

nr 2/2019 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.512.3.2019.OZ4 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

11. 

 

Stowarzyszenie 

„Nasze Zdrowie” 

 

15.03.2019

r. 

 

1. 

1) Zaprzestanie budowie bezobsługowej stacji         

telefonii komórkowej, 

2) Ochrona zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska   

przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

od źródeł technicznych, a także ochrona od 

innych zagrożeń środowiska naturalnego w 

tym: 

- przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony  

urządzeń emitujących do środowiska,  

szkodliwe substancje i pola magnetyczne, 

- przeciwdziałanie budowie i użytkowaniu  

urządzeń emitujących  promieniowanie  

elektromagnetyczne, jeżeli nie istnieją  

niezbite  dowody nieszkodliwości  

promieniowania. 

3) Współpraca z organizacjami i instytucjami 

działającymi na terenie  kraju  i zagranicy, 

których cele są zbieżne z celami 

Stowarzyszenia, 

4) Wspieranie działań proekologicznych – 

przeciwdziałanie zagrożeniom skażenia  

(zanieczyszczenia środowiska naturalnego) 

5) Wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich 

na rzecz ochrony środowiska i zdrowia ludzi na 

terenie całej Polski, 

6) Udział społeczeństwa w procedurach  

decyzyjnych, gdy prawo taki udział przewiduje, 

7) Promowanie idei i wspieranie inicjatyw na 

rzecz obrony praw różnych grup społecznych 

oraz praw indywidualnych, 

8) Reprezentowanie członków Stowarzyszenia  

i społeczeństwa polskiego przed organami 

władzy administracji rządowej i samorządowej, 

sądami i prokuratorami. 

 

2. 

Rzeczpospolita Polska 

 

3. 

1) Działania na rzecz wstrzymania realizacji  

inwestycji polegającej na budowie masztu  

telefonii komórkowej, 

2) Wspieranie i promowanie działań z zakresu  

ekologii i ochrony środowiska, 

3) Wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych  

odnoszących się do zagadnień zbieżnych  

z celami i zadaniami stowarzyszenia, 

4) Kształtowanie właściwego stosunku do 

środowiska, szerzenia zrozumienia celów 

 

Wiatrowo 1A 

62-100 Wągrowiec 

 

Zarząd  

Stowarzyszenia 

 

1.  Elżbieta   Torzewska 

– Jarosz 

(Prezes Zarządu) 

 

2.  Zbigniew Meller 

(Wiceprezes Zarządu) 

 

3.  Renata Jarosz 

(Skarbnik) 

 

W zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych 

stowarzyszenie 

reprezentuje dwóch 

członków Zarządu –  

w tym Prezes, działając 

łącznie. 

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała z dnia 

11.03.2019 

nr 2/2019 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ..512.7.2019.0Z4 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ochrony oraz propagowania spraw ochrony 

środowiska i poczynań zmierzających do 

zapewnienia tej ochrony, 

5) Inicjowanie i podejmowanie działań 

dotyczących ochrony zdrowia mieszkańców, 

6) Organizowanie imprez publicznych takich jak:  

imprezy turystyczne, rekreacyjne, 

środowiskowe służące realizacji celów 

stowarzyszenia, 

7) Współpraca i wymiana doświadczeń  

z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie celów 

stowarzyszenie na poziomie krajowym i 

międzynarodowym, 

8) Prowadzenie innych działań sprzyjających 

realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
 

12. 

 

Stowarzyszenie 

Miłośników Gminy 

Mieścisko 

 

10.04.2019

r. 

 

1. 

1)    Ochrona środowiska naturalnego, wody,    

       powietrza i ziemi oraz zlewni rzeki Wełna, 

       wartości kulturowych i społecznych na terenie 

       Powiatu Wągrowieckiego, 

2)    Inwentaryzacje i społeczny monitoring   

       elementów przyrodniczych Gminy Mieścisko, 

3)    Działalność edukacyjna w zakresie ekologii  

       i ochrony środowiska naturalnego, 

4)   Podejmowanie, realizowanie i propagowanie 

       inicjatyw edukacyjno – kulturalnych 

       i artystycznych, organizowanie i prowadzenie 

       działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi, 

5)    Popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego, 

       zdrowej żywności, zdrowego stylu życia 

       i postaw przyjaznych środowisku, 

6)   Promowanie sportów oraz różnego rodzaju  

      turystyki aktywnej (biegi, rajdy rowerowe), 

7)   Integracja środowiska lokalnego i wspierania 

   rozwoju wsi zgodnie z zasadami   

   zrównoważonego rozwoju. 

8)    Promowanie Gminy Mieścisko i jej 

       mieszkańców. 

 

2. 

Rzeczpospolita Polska ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich 

 

3. 

1)   Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą na  

      działalność Stowarzyszenia, 

2)   Współpracę z instytucjami samorządowymi,  

      państwowymi i organizacjami pozarządowymi 

      oraz w sektorze prywatnym w zakresie objętym 

      celami Stowarzyszenia, 

3)   Współpracę z krajowymi Stowarzyszeniami  

      w środkach masowego przekazu, 

4)   Organizację szkoleń, spotkań, koordynowanie 

      przedsięwzięć zgodnych z celami działalności 

      Stowarzyszenia, 

5)   Współudział w przedsięwzięciach zgodnych 

 

ul. Podleśna 6 

62-290 Mieścisko 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:   

Justyna Kujawa 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 05.04.2019 

nr 3/2019 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.512.8.2019.0Z2 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      z celami stowarzyszenia, 

6)   Rozwijanie współpracy z organizacjami 

      społecznymi, zwłaszcza działającymi na rzecz 

      rozwoju wsi z krajów Unii Europejskiej oraz 

      państw mających przystąpić do Unii  

      Europejskiej,     

7)   Organizowanie imprez integracyjnych, 

      kulturalnych i artystycznych (m.in. koncertów, 

      przeglądów filmów, wieczorów tematycznych), 

8)   Redakcję serwisów informacyjnych o     

      działalności Stowarzyszenia oraz tematyce   

      wiejskiej, 

9)   Inne działania sprzyjające rozwojowi  

      regulaminowych celów organizacji. 
 

13. 

 

Stowarzyszenie 

,,Wągrowiecka 

Prawica” 

 

07.05.2019

r. 

 
1. 

1) Podejmowanie zadań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju powiatu wągrowieckiego oraz 

poszczególnych gmin wchodzących w jego 

skład ze szczególnym uwzględnieniem miasta 

Wągrowca, 

2) Inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć 

służących korzystnym dla mieszkańców 

przemianom  

w powiecie wągrowieckim ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta Wągrowca oraz 

poprawa jakości życia mieszkańców powiatu, 

3) Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 

oraz kultywowanie tradycji i obyczajów naszego 

regionu, 

4) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej oraz promowanie postaw 

patriotycznych, 

5) Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz 

wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

6) Działalność charytatywna i pomoc społeczna dla 

osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 

7) Działalność na rzecz ochrony i promocji 

zdrowia, 

8) Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym oraz kombatantów i osób 

represjonowanych, 

9) Działania związane z ekologią i ochroną 

zwierząt oraz ochroną dziedzictwa 

przyrodniczego, turystyką i krajoznawstwem,  

10) Wzbogacenie zasobów sieci Internet, 

11) Działania mające na celu zwiększenie szeroko 

rozumianego porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie powiatu wągrowieckiego 

ze szczególnym uwzględnieniem miasta 

Wągrowca oraz promowanie właściwych 

postaw prospołecznych, 

12) Rozwijanie zdolności, zainteresowań  

 

ul. Lipowa 25c/3 

62-100 Wągrowiec 

 

Zarząd  

Stowarzyszenia 

 

1.  Leszek Frankowski 

(Prezes Zarządu) 

 

2.  Radosław Hurnik 

(Wiceprezes Zarządu) 

 

3.  Piotr Malczewski 

(Wiceprezes Zarządu) 

 

W zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych 

stowarzyszenie 

reprezentuje dwóch 

członków Zarządu –  

w tym Prezes, działając 

łącznie. 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 27.04.2019 

nr 2/2019 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.512.9.2019.0Z2 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

i potencjału młodego pokolenia mieszkańców 

powiatu wągrowieckiego, 

13) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego oraz wyszukiwanie, wspieranie  

i kształtowanie lokalnych liderów społecznych  

i politycznych, 

14) Poszerzanie grona miłośników i sympatyków 

regionu oraz upowszechnianie wiedzy o historii 

Wągrowca i Powiatu Wągrowieckiego oraz 

regionu Pałuk. 

 

2. 

Obszar powiatu wągrowieckiego 

 

3. 

1) aktywne uczestniczenie w życiu społecznym  

w tym wypowiadanie się  w sprawach 

publicznych, związanych z celami 

Stowarzyszenia, 

2) Współpraca z wszelkimi osobami fizycznymi  

i instytucjami o podobnych celach działania,  

jak również placówkami samorządowymi, 

edukacyjnymi, kulturalnymi, 

3) Organizowanie spotkań, prelekcji, szkoleń, 

warsztatów, konferencji, zjazdów, seminariów 

oraz spotkań i debat społecznych, 

4) Występowanie z wnioskami do właściwych 

instytucji i samorządów lokalnych w przypadku 

propozycji realizacji projektów użytecznych 

społecznie, w tym składanie własnych 

projektów w ramach budżetów obywatelskich  

w Wągrowcu oraz w powiecie wągrowieckim  

i poszczególnych gminach wchodzących w jego 

skład, 

5) Organizowanie wycieczek, zlotów, imprez 

historycznych, działań sportowych  

i turystycznych, zawodów, turniejów 

sportowych, działań artystycznych, koncertów, 

festynów, wystaw, pokazów oraz innych form 

wypoczynku i rekreacji, jak również innych 

imprez mających na celu promocję działalności 

statutowej Stowarzyszenia, 

6) Organizowanie działalności charytatywnej oraz 

działań z zakresu zdrowia psychicznego, 

fizycznego i zdrowego stylu życia, 

7) Promocja wiedzy historycznej (zwłaszcza 

lokalnej) oraz postaw patriotycznych, 

8) Promocja i kształtowanie postaw 

prospołecznych i obywatelskich, 

9) Współpraca z mediami (zwłaszcza lokalnymi), 

w celu możliwości wypowiadania się publicznie 

na nurtujące tematy społeczne (szczególnie ze 

strefy zadań statutowych Stowarzyszenia), 

10) Prowadzenie działalności z zakresu ekologii, 

11) Prowadzenie działalności z zakresu szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa i porządku 

publicznego oraz ratownictwa i ochrony 

ludności, 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12) Prowadzenie działalności wydawniczej  

w formie niedochodowej, 

13) Propagowanie aktywności ruchowej, 

rekreacyjnej i turystycznej mieszkańców 

powiatu, 

14) Samodzielne prowadzenie projektów i działań 

realizujących cele Stowarzyszenia, w tym 

kampanii oraz badań społecznych, 

15) Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród 

ich laureatom oraz ustanawianie i przyznawanie 

nagród, wyróżnień, odznak i medali 

honorowych według ustalonych przez 

Stowarzyszenie kryteriów za działalność 

zbieżną z celami i wartościami promowanymi 

przez Stowarzyszenie, 

16) Inne działania realizujące statutowe cele 

Stowarzyszenia. 
 

14. 

 

Stowarzyszenie 

,,Wągrowiecka 

Grupa Biwakowo 

Carawaningowa” 

 

18.06.2019

r. 

 
1. 

1) Promowanie turystyki carawaningowej, 

2) Promocja miasta i powiatu wągrowieckiego, 

3) Integracja osób interesujących się 

biwakowaniem i carawaningiem, 

4) Promowanie carawaningu na terenie RP. 
 

2. 

Teren Powiatu Wągrowieckiego 

 

3. 

1) Spotkania integracyjne, 

2) Wyjazdy integracyjne grupy, 

3) Organizowanie zlotów caravaningowych. 

 

 

ul. Jeżyka 4/11 

62-100 Wągrowiec 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:   

Szymon Filut 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 15.06.2019 

nr 2/2019 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.II.512.10.2019 

15. 

 

Stowarzyszenie 

,,Dzikie Szakale - 

Gołańcz” 

 

04.07.2019

r. 

 
1. 

1) Propagowanie bezpiecznej jazdy, 

2) Wzajemna integracja motocyklistów z powiatu 

wągrowieckiego, 

3) Propagowanie patriotyzmu, 

4) Udział i organizacje imprez charytatywnych. 

 

2. 

Teren działania - Polska 

 

3. 

1) Udział w imprezach na terenie powiatu 

wągrowieckiego, 

2) Organizacja wspólnych wyjazdów. 

 

ul. Sportowa 29 

62-130 Gołańcz 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:   

Tomasz Sudyka 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 09.06.2019 

nr 2/2019 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.512.11.2019.OZ4 

16. 

 

Stowarzyszenie 

Klub sportowy 

„PATRIOT 

Mieścisko 

 

04.09.2019

r. 

 

1. 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz 

wszechstronnego rozwoju: społecznego, 

kulturalnego i gospodarczego wsi oraz regionu, a 

także integrowanie wspólnot obywatelskich oraz 

realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru 

mieszkańców. 

 

 

ul. Pocztowa 30/12 

62-290 Mieścisko 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

1. Karol Twardowski 

(Prezes Zarządu) 

2. Tomasz Maciejewski 

(Wiceprezes Zarządu) 

3. Szymon Klarkowski 

         (Skarbnik) 

 

 Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli wewnętrznej 

 

Uchwała  

z dnia 26.08.2019 

nr 2/2019 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.II.512.12.2019 

OZ.II.512.4.2021 

zmiana danych  

w składzie zarządu 

OZ.II.512.14.2021 

zmiana danych  

w składzie zarządu 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. 

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla 

realizacji celów regulaminowych stowarzyszenie 

może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

3. 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

1)  Krzewienie wśród mieszkańców i ludzi 

związanych z tą miejscowością troski o jej sprawy 

współczesne i przyszły rozwój, 

2) Współdziałanie z samorządem i organami 

administracji państwowej oraz wspieranie ich 

działań poprzez: 

   a) opracowywanie koncepcji rozwoju wsi, 

   b) inicjowanie przedsięwzięć lokalnych na rzecz 

rozwoju wsi 

   c)organizowanie szkoleń, turniejów, obozów 

sportowych, a także imprez kulturalnych, 

rozrywkowych i okolicznościowych 

3) Prowadzenie działalności edukacyjnej, 

opiekuńczej i wychowawczej, 

4) Działania na rzecz zwiększania szans życiowych 

mieszkańców wsi, szczególnie ludzi młodych 

5) Promocja zdrowia i aktywnego stylu życia w jak 

najszerszym rozumieniu tych pojęć, 

6)  Kształtowanie postaw odpowiedzialności za 

wspólne przedsięwzięcia,  

7)  Działania na rzecz promocji wsi i okolic, 

8)  Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami 

o podobnych celach, 

9)  Zakup autobusu w celu usprawnienia transportu 

stowarzyszenia, 

10)  Zakup autobusu do transportu młodzieży i dzieci 

bez możliwości dojazdu na obiekt treningowy 

11) Podejmowanie w ramach obowiązujących 

przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z 

rozwojem obszarów wiejskich. 

 

Do zawierania umów, 

udzielania 

pełnomocnictwa  

i składania innych 

oświadczeń woli w 

szczególności w sprawach 

majątkowych wymagane 

są podpisy wszystkich 

członków Zarządu. 

 

Uchwała z dnia 

15.01.2021r. 

o zmianie 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 

 

17. 

 

Wągrowieckie 

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Motoryzacji 

 

22.11.2019

r. 

 

1. 

Cele stowarzyszenia: 

1) promocja powiatu wągrowieckiego 

2) promocja bezpiecznego zachowania na drogach 

i propagowanie kultury jazdy 

3) organizacja i pomoc w organizacji imprez o 

charakterze motoryzacyjnym 

4) organizacja wydarzeń o charakterze 

patriotycznym 

5) jednoczenie miłośników motoryzacji z powiatu 

wągrowieckiego i nie tylko 

6) reprezentowanie powiatu na terenie kraju 

 

2. 

Teren działania  Stowarzyszenia – Polska 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) organizowanie rajdów po powiecie 

 

Rgielsko 37 

62-100 Wągrowiec 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:  

 

Daniel Różański  

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

18.11.2019r.  

nr 2/11/2019 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-IV.512.13.2019 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

wągrowieckim 

2) organizowanie szkoleń dla różnych grup 

społecznych o tematyce bezpieczeństwa i 

kultury jazdy z udziałem wykwalifikowanych 

instruktorów 

3) organizację wydarzeń o charakterze 

patriotycznym przy okazji obchodów świąt 

narodowych 

4) udział w targach i wystawach motoryzacyjnych 

na terenie kraju 

 

18. 

 

Stowarzyszenie 

Progres na Plus 

 

05.12.2019

r. 

 

1. 

Cele Stowarzyszenia: 

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

2) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego 

3) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

4) profilaktyka 

 

2. 

Teren działania Stowarzyszenia – Polska 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez 

organizację szkoleń, warsztatów, pogadanek. 

 

 

ul. Jeżyka 2d 

62-100 Wągrowiec 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

jest reprezentowane 

przez przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia:  

 

Tomasz Gralak 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

18.11.2019r.  

nr 2/2019 

 o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

Uchwała  

Nr 2 

z dnia 

22.03.2022r. 

w sprawie 

rozwiązania 

stowarzyszenia 

Progres Na Plus, 

przeznaczenia 

majątku 

stowarzyszenia, 

powołania 

likwidatora oraz 

wyznaczenie 

miejsca 

przechowywania 

dokumentów 

stowarzyszenie 

zwykłego 

 

Stowarzyszenie 

zostało 

rozwiązane 

 

- 

 

- 

 

OZ-IV.512.14.2019 

 

Stowarzyszenie 

zostało rozwiązane 

 

Informacja  

o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia oraz 

o wszczęciu  

i zakończeniu 

procesu likwidacji  

z dnia 28.03.2022r. 

 

 

19. 

 

Stowarzyszenie 

„Nasz Smogulec” 

 

20.12.2019

r. 

 

1. 

Cele Stowarzyszenia: 

1) promowanie miejscowości Smogulec oraz 

terenu miasta i gminy Gołańcz 

2) organizowanie i prowadzenie działalności 

charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, 

sportowej 

3) organizowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży oraz osób dorosłych 

4) działanie zmierzające do zapobiegania 

uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 

5) pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej, w tym dotkniętych przemocą 

domową oraz wyrównywanie szans tych rodzin 

i osób 

6) przeciwdziałanie procesowi wykluczenia 

społecznego 

7) działanie na rzecz osób chorych  

i niepełnosprawnych 

8) pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego oraz 

działania na rzecz ochrony zabytków 

9) działanie na rzecz integracji społeczeństwa 

 

Smogulec 2/4 

62-130 Gołańcz 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

Bartosz Bielecki 

(Prezes  Zarządu) 

 

Mirosław Frąckowiak 

(Wiceprezes Zarządu) 

 

Marlena Karolczak 

(Skarbnik) 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

04.12.2019r.  

nr 2/2019 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-IV.512.16.2019 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10) promocja kultury chrześcijańskiej 

11) animowanie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, świadczenie poradnictwa 

obywatelskiego 

12) działania na rzecz promocji zatrudnienia, 

rozwoju zawodowego i przeciwdziałania 

bezrobociu, szczególnie wśród grup 

zagrożonych wykluczeniem 

13) działania na rzecz ekologii i ochrony 

środowiska 

14) działania na rzecz rozwoju turystyki 

15) rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

16) propagowanie zdrowego trybu życia 

17) rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie 

odżywiania, prowadzenie profilaktyki w walce 

z uzależnieniami 

18) prowadzenie działalności w zakresie 

promowania postaw patriotycznych oraz 

działalności obronnej państwa 

19) promowania wędkarstwa oraz ochrony 

rodzimych gatunków  ryb 

 

2. 

Teren działania Stowarzyszenia – Rzeczpospolita 

Polska 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) zarządzanie funduszami pochodzącymi z dotacji 

2) promocję i organizację wolontariatu 

3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie 

realizacji celów statutowych 

4) organizowanie festynów, koncertów, wystaw, 

zlotów, pokazów, balów itp. 

5) organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, 

wykładów, pogadanek itp. 

6) prowadzenie świetlicy środowiskowej, kolonii, 

obozów, rajdów itp. 

7)  redagowanie i wydawanie pism, gazetek, 

ulotek, materiałów wideo, stron internetowych 

8) organizowanie imprez o charakterze 

historycznym, propagowanie wiedzy 

historycznej 

9) wszelkiego rodzaju działalność turystyczna, jej 

propagowanie, wspieranie, promocja, 

organizowanie wycieczek, rajdów, spływów  

itp. 

10) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach 

sportu 

11) Współpracę z organami administracji rządowej  

i samorządu terytorialnego oraz innymi 

organizacjami i instytucjami w zakresie: 

a. kultury fizycznej i sportu 

b. ochrony i promocji zdrowia 

c. wypoczynku dzieci i młodzieży 

d. rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych 

e. promocji i organizacji wolontariatu 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

20. 

 

Stowarzyszenie 

AKTYWNE 

SKOKI 

 

06.02.2020

r. 

 

1. 

Cele Stowarzyszenia: 

1) Upowszechnianie i tworzenie warunków do 

prowadzenia szeroko pojętej kultury fizycznej, 

wychowania fizycznego i sportu oraz turystyki 

dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych. 

2) Propagowanie i działanie na rzecz tworzenia 

warunków zdrowego i aktywnego trybu życia 

poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację 

ruchową i turystykę. 

3) Propagowanie i tworzenie warunków rozwoju 

idei aktywnego wypoczynku ogółu 

społeczeństwa, jako istotnego elementu rozwoju 

i wychowania. 

4) Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród ogółu 

społeczeństwa poprzez wychowanie fizyczne, 

sport, rekreacje fizyczną i turystykę. 

5) Organizowanie zajęć sportowych oraz różnego 

rodzaju rywalizacji sportowej dla ogółu 

społeczeństwa w celu wszechstronnego ich 

rozwoju a zwłaszcza ich sprawności umysłowej 

oraz fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem 

funkcji zdrowotnych. 

 

2. 

Teren działania Stowarzyszenia - Rzeczpospolita 

Polska 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) Organizowanie imprez sportowych dla dzieci, 

młodzieży, osób dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych. 

2) Organizowanie różnorodnych form 

współzawodnictwa sportowego, wypoczynku i 

rekreacji oraz turystyki. 

3) Uczestniczenie w imprezach sportowych, 

rekreacyjnych i turystycznych. 

4) Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz 

ogółu społeczeństwa, zmierzających do 

realizacji celów Stowarzyszenia. 

5) Planowanie i organizowanie życia sportowego 

oraz szkoleń osób na rzecz których 

Stowarzyszenie podejmuje działalność. 

6) Realizowanie projektów współfinansowanych 

ze środków publicznych oraz pozyskiwanie 

takich środków. 

7) Stowarzyszenie opiera swoją działalność na 

pracy społecznej ogółu członków; do realizacji 

 

ul. Poznańska 21 

62-085 Skoki 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela. 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 

 

Wiesław Nowak 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

28.01.2020r.  

nr 2/2020 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-IV.512.2.2020 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

swoich celów może jednak zatrudniać 

pracowników. 

8) Pracownikami zatrudnionymi przez 

Stowarzyszenie do prowadzenia określonych 

zadań mogą być również członkowie 

Stowarzyszenia. 

 

21. 

 

Stowarzyszenie 

„FEMINA” 

 

11.02.2020

r. 

 

1. 

Cele Stowarzyszenia: 

1) Promocja uczestnictwa kobiet w życiu 

społecznym, politycznym, zawodowym 

2) Działania edukacyjne ukierunkowane na 

upowszechnianie i ochronę praw kobiet 

3) Inicjowanie i realizacja programów 

przyczyniających się do aktywizacji kobiet 

4) Promocja edukacji i samokształcenia kobiet 

5) Działania na rzecz równych szans i praw kobiet 

i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia 

 

2. 

Teren działania: Rzeczpospolita Polska 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Prowadzenie prac naukowo-badawczych 

związanych z realizacją celów Stowarzyszenia 

2) Prowadzenie działalności doradczej, 

szkoleniowej i informacyjnej 

3) Organizowanie wydarzeń rekreacyjnych, 

kulturalnych oraz sportowych  mających na celu 

reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

 

Budziejewko 5 

62-290 Mieścisko 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela. 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 

 

Magdalena Janssen 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

08.02.2020r.  

nr 2/2020 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

Uchwała  

Nr 1/2021  

z dnia 

16.03.2021r. 

w sprawie 

rozwiązania 

stowarzyszenia  

FEMINA 

 

Stowarzyszenie 

zostało 

rozwiązane 

 

Magdalena 

Janssen 

 

- 

 

OZ-IV.512.4.2020 

OZ.II.512.7.2021 

 

Stowarzyszenie 

zostało rozwiązane 

 

Informacja  

o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia oraz 

o wszczęciu  

i zakończeniu 

procesu  likwidacji  

z dnia 16.03.2021r. 

 

 

22. 

 

Stowarzyszenie 

Seniorów 

„Cystersi” Łekno 

 

05.03.2020

r. 

 

1. 

Cele Stowarzyszenia: 

1) Pomoc społeczna 

2) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 

3) Działalność charytatywna 

4) Ochrona i promocja zdrowia 

5) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

6) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 

7) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

8) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym 

9) Działania na rzecz swobodnego dostępu do 

informacji, niezbędnej dla rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego 

10) Wspieranie społecznej aktywności obywateli,  

w tym między innymi takich grup społecznych 

jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, 

bezdomni, bezrobotni, dzieci oraz inne grupy 

społeczne wymagające wsparcia 

11) Propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw 

mających na celu promocje postaw pro 

społecznych i pro obywatelskich 

12) Uczestnictwo w życiu społecznym poprzez 

 

Plac  Powstańców 

Wlkp. 14 

62-105 Łekno 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

Urszula Sura-Pawlak 

(Prezes Zarządu) 

 

Bogdan Frieska 

 (Wiceprezes Zarządu) 

 

Dionizy Jaskólski 

(Skarbnik) 

 

Do reprezentowania 

Stowarzyszenia, w tym 

do zaciągania  

zobowiązań w imieniu 

stowarzyszenia 

wymagane jest 

współdziałanie oraz 

podpis dwóch członków 

Zarządu działających 

łącznie. 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

06.02.2020r.  

nr 2/2020 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-IV.512.6.2020 

OZ.II.512.14.2021 

zmiana danych  

w składzie zarządu 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

współdziałanie z instytucjami publicznymi, 

prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi 

13) Umożliwienie udziału osób niezamożnych, 

niepełnosprawnych, seniorów i innych grup 

potrzebujących wsparcia w kulturze, rekreacji i 

turystyce 

14) Wspieranie i pomoc innym organizacjom, 

instytucjom i osobom fizycznym  

w przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych 
 

2. 

Teren działania Stowarzyszenia – województwo 

wielkopolskie 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Ukazanie możliwości rozwoju osobistego 

2) Tworzenie nowych uczących się społeczności 

opartych na wkładzie osobowym swoich 

członków 

3) Propagowanie i wspieranie wszelkich form 

kształcenia ludzi w średnim starszym wieku. 

4) Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia 

5) Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie 

upowszechniania profilaktyki zdrowotnej 

6) Aktywizacje sportowo rekreacyjną 

i rehabilitacyjną 

7) Umożliwianie i ułatwianie dostępu do 

nowoczesnej nauki i techniki 

8) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich 

rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego 

9) Propagowanie i wspieranie wszelkich form 

kształcenia ludzi w średnim i starszym wieku. 

10) Prowadzenie działalności wydawniczej na 

różnych nośnikach (bezpłatne ulotki i broszury 

informacyjne) 

11) Wprowadzanie i propagowanie wykorzystania 

nowoczesnych technologii w nauce i w życiu 

codziennym oraz ogólnie pojętych kontaktach 

i komunikacji 

12) Organizację bezpłatnych warsztatów, szkoleń, 

wykładów, seminariów, prelekcji, sympozjów, 

konferencji oraz innych form wsparcia 

13) Prowadzenie bezpłatnej działalności 

edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia 

zawodowego w stosunku do osób i grup, 

których wiedza, praca i zaangażowanie mogą 

być przydatne do realizacji celów 

regulaminowych Stowarzyszenia, a w 

szczególności członków Stowarzyszenia oraz 

wolontariuszy. 

14) Organizację punktów edukacyjno-

informacyjnych 

15) Organizację imprez kulturalnych, wycieczek, 

sportowych, wymian międzynarodowych oraz 

wymian międzykulturowych – w ramach 

działań nieodpłatnych 

16) Pozyskiwanie środków finansowych oraz 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

rzeczowych od instytucji krajowych i 

zagranicznych, firm oraz osób fizycznych i 

prawnych na realizację celów regulaminowych 

Stowarzyszenia. 

17) Pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z 

osobami starszymi, niepełnosprawnymi, 

długotrwale i przewlekle chorymi oraz 

propagowanie idei wolontariatu w zakresie 

celów Stowarzyszenia. 

18) Stworzenie oraz prowadzenie strony 

internetowej; 

19) Współpracę z mediami 

20) Prowadzenie działań informacyjnych, 

reklamowych i promujących Stowarzyszenie 

21) Inne działania sprzyjające realizacji 

regulaminowych celów Stowarzyszenia. 

 

23. 

 

Niezależna Grupa 

Motocyklowa  

MOTO 

WĄGROWIEC 

 

06.03.2020

r. 

 

1. 

Cele stowarzyszenia: 

1) Popularyzacja zasad bezpiecznego poruszania 

się w ruchu drogowym 

2) Popularyzacja turystyki motocyklowej 

3) Charytatywne działania na rzecz dzieci 

4) Promocja środowiska działania, tj. miasta                       

i powiatu 

5) Działanie na rzecz integracji środowiska 

motocyklistów 

6) Działanie na rzecz wsparcia życia społecznego, 

w tym: 

- seniora, 

- rodzin. 

 

2. 

Teren działania Stowarzyszenia – gminy powiatu 

wągrowieckiego oraz teren Rzeczpospolitej Polskiej 

 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Wspieranie imprez i eventów 

2) Organizacja zbiórek dla osób oraz organizacji 

potrzebujących pomocy 

 

 

ul. Rogozińska 95 

62-100 Wągrowiec 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

Robert Grochociński 

(Prezes  Zarządu) 

 

Patryk Kozłowski 

(Wiceprezes Zarządu) 

 

Paweł Krawczyński 

(Skarbnik) 

 

Bartosz Urbański 

(Sekretarz) 

 

Hubert Adamski 

(Członek) 

 

 

W zakresie zaciągania 

zobowiązań majątkowych 

stowarzyszenie 

reprezentuje trzech 

członków Zarządu –  

w tym Prezes, działając 

łącznie. 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

01.03.2020r.  

nr 2/2020 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

Uchwała z dnia 

20.02.2020r. 

o zmianie 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Zwykłego 

 

 

 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-IV.512.7.2020 

24. 

 
Stowarzyszenie 

,,Uśmiech Serca” 

 

26.08.2020

r. 

 

1. 

1) Działalność charytatywna; 

2) Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym; 

3) Działalność  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży; 

4) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

5) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

6) Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej; 

 

ul. Dębińska 53a 

62-100  

Wągrowiec 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela. 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 

 

Marcin Wiśniewski 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

19.08.2020r.  

nr 2/2020 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-IV.512.14.2020 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7) Turystyka i krajoznawstwo; 

8) Promocja i organizacja wolontariatu; 

9) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa przyrodniczego; 

10) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka, 

11) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym; 

12) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

13) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 

14) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

15) Działalność wspomagająca  rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych; 

16) Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

17) Działalność wspomagająca rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

18) Działalność wspomagająca rozwój techniki, 

wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 

rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

19) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 

20) Ratownictwo i ochrona ludności; 

21) Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 

22) Działalność na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

23) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie  

i wspieranie działań przyczyniających się do 

ochrony i poszanowania środowiska 

naturalnego; 

24) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie 

 i wspieranie działań przyczyniających się do 

poszerzania wiedzy i świadomości 

ekologicznej; 

25) Dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego 

oraz regionalnych tradycji i zwyczajów; 

26) Przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom 

działającym na szkodę obszaru działania 

Stowarzyszenia i jego mieszkańców; 

27) Wspieranie działań humanitarnych i akcji 

dobroczynnych; 

28) Wypowiadanie się w sprawach publicznych 

istotnych dla mieszkańców obszaru działania 

na forum organów samorządów terytorialnych, 

organów Państwa oraz w mediach; 

29) Współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego i organami Państwa; 

30) Współpraca i wymiana doświadczeń z 

organizacjami, o tym samym lub podobnym 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

profilu działania, działającymi w państwach 

Unii Europejskiej. 

 

2. 

 

Rzeczpospolita Polska 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Działalność własną członków; 

2) Współpracę  z władzami samorządowymi  

i państwowymi; 

3) Organizowanie przedsięwzięć i imprez 

sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych dla 

ogółu społeczeństwa (konkursów, zawodów, 

zajęć cyklicznych, warsztatów, festynów, itp.); 

4)  Organizowanie przedsięwzięć turystycznych 

oraz wypoczynkowych dla dzieci, młodzieży, 

osób dorosłych i osób niepełnosprawnych 

(wycieczek, rajdów, obozów, półkolonii itp.); 

5) Organizowanie przedsięwzięć (koncertów, 

konkursów, imprez, konferencji, wystaw, 

pokazów itp.) o charakterze kulturalnym; 

6) Wystawianie przedstawień artystycznych 

(koncertów, pokazów, imprez scenicznych  

i plenerowych); 

7) Prowadzenie działalności na rzecz edukacji 

patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej; 

8) Prowadzenie działalności charytatywnej; 

9) Organizowanie i prowadzenie stałych  

i okazjonalnych akcji finansujących działalność 

Stowarzyszenia w tym zbiórek publicznych; 

10) Prowadzenie stron www. związanych  

z realizacją celów Stowarzyszenia; 

11) Organizowanie w całym kraju imprez 

masowych, koncertów, imprez sportowych  

i plenerowych; 

12) Współpracę z wszelkimi osobami, środowiska-

mi naukowymi, instytucjami oraz samorządami 

terytorialnymi na rzecz realizacji celów 

Stowarzyszenia; 

13) Współpracę z innymi stowarzyszeniami, 

osobami prawnymi i fizycznymi, których 

zakres działania odpowiada zakresowi działań 

podejmowanych przez Stowarzyszenie; 

14) Podejmowanie działań mających na celu 

ochronę środowiska naturalnego oraz 

rewaloryzację wartości przyrodniczych; 

15) Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 

imprez kulturalnych, sportowo- rekreacyjnych; 

16) Prowadzenie działalności wydawniczej 

wspomagającej realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia w szczególności w formie 

informatorów, biuletynów i ulotek; 

17) Prowadzenie akcji promocyjnych; 

18) Informowanie opinii publicznej  

o podejmowanych działaniach i ich wynikach 

za pośrednictwem środków masowego 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

przekazu oraz własnych wydawnictw; 

19) Organizowanie spotkań mieszkańców  

z przedstawicielami świata polityki, 

gospodarki, nauki, kultury, sportu oraz 

organizacji pozarządowych i samorządowych; 

20)  Opracowywanie projektów na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia, do różnych źródeł 

finansowania zewnętrznego;  

21) Prowadzenie innych działań realizujących cele 

Stowarzyszenia. 

 

25. 

 

Stowarzyszenie 

,,FRAM” 

 

26.01.2021

r. 

 

1. 

Cele stowarzyszenia: 

1) Tworzenie filmów; 

2) Prezentacja postaci z życia kulturalnego  

i społecznego; 

3) Organizowanie plenerów filmowych i 

fotograficznych; 

4) Prezentacja twórców filmu i fotografii; 

5) Prezentacja walorów turystycznych Polski 

 

2. 

Teren działania Stowarzyszenia – Polska 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Nagrania filmów; 

2) Prezentacje filmowe i fotograficzne; 

3) Organizację wystaw, konkursów i pokazów. 

 

ul. Pogodna 10 

62-085 Skoki 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 

 

Hubert Sobalak 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

z dnia 

22.01.2021r.  

nr 2/2020 

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-II.512.3.2021 

26. 

 

Stowarzyszenie 

,,EFEKT 

Stowarzyszenie 

Dobrych Pomysłów 

Mieścisko” 

 

17.02.2021

r. 

 

1. 

Cele stowarzyszenia: 

1) Propagowanie idei samorządności; 

2) Pobudzanie mieszkańców z terenu działania 

Stowarzyszenia do aktywnego uczestnictwa  

w życiu publicznym; 

3) Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych  

i gospodarczych; 

4) Budowa więzi wspólnotowych pomiędzy 

mieszkańcami z terenu działania 

Stowarzyszenia; 

5) Działanie na rzecz podnoszenia poziomu 

życia mieszkańców z terenu działania 

Stowarzyszenia; 

6) Występowanie w obronie praworządności i 

przestrzegania praw obywatelskich oraz 

interesu publicznego społeczności lokalnej; 

7) Rozwijanie świadomości politycznej i 

obywatelskiej mieszkańców z terenu 

działania Stowarzyszenia w zakresie praw i 

obowiązków mieszkańca jednostki 

samorządu terytorialnego oraz możliwości 

aktywnych sposobów rozwiązywania 

problemów lokalnych; 

8) Wspieranie i inicjowanie kontaktów 

gospodarczych i społecznych z partnerami 

krajowymi i zagranicznymi; 

 

ul. Kościuszki 11 

62-290 Mieścisko 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela 

 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 

 

Kamila Mazurek 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała Nr 2  

z dnia 

01.02.2021r.  

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-II.512.6.2021 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9) Podejmowanie inicjatyw przeciwdziałania 

bezrobociu i wspieranie działalności 

prospołecznej; 

10) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie 

 i wspieranie działań przyczyniających się do 

ochrony i poszanowania środowiska 

naturalnego; 

11) Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie  

i wspieranie działań przyczyniających się do 

poszerzania wiedzy i świadomości 

ekologicznej; 

12) Dbanie o zachowanie dziedzictwa 

kulturowego oraz regionalnych tradycji i 

zwyczajów; 

13) Przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom 

działającym na szkodę obszaru działania 

Stowarzyszenia i jego mieszkańców; 

14) Wspieranie działań humanitarnych i akcji 

dobroczynnych; 

15) Wypowiadanie się w sprawach publicznych 

istotnych dla mieszkańców obszaru działania 

na forum organów samorządów 

terytorialnych, organów Państwa oraz w 

mediach; 

16) Efektywne uczestnictwo w reformie ustroju 

politycznego, społecznego i gospodarczego; 

17) Współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego i organami Państwa; 

18) Uczestniczenie w życiu politycznym kraju, ze 

szczególnym uwzględnieniem działań 

związanych z wyborami samorządowymi, 

parlamentarnymi i prezydenckimi; 

19) Współpraca i wymiana doświadczeń z 

organizacjami, o tym samym lub podobnym 

profilu działania, działającymi w państwach 

Unii Europejskiej; 

2. 

Teren działania Stowarzyszenia jest (gmina 

Mieścisko/Powiat Wągrowiecki/województwo 

Wielkopolskie/cała Polska) 

 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Działalność własną członków; 

2) Współpracę z władzami samorządowymi  

i państwowymi; 

3) Prowadzenie działalności na rzecz edukacji 

patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej; 

4) Współpracę z innymi stowarzyszeniami, 

osobami prawnymi i fizycznymi, których zakres 

działania odpowiada zakresowi działań 

podejmowanych przez Stowarzyszenie; 

5) Krzewienie idei samorządności wśród członków 

Stowarzyszenia i mieszkańców obszaru 

działania; 

6) Organizowanie forum dyskusji, spotkań i 

konferencji skierowanych na rozwiązywanie 

podstawowych problemów i trudności, z 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

którymi styka się lokalna wspólnota 

mieszkańców; 

7) Wyrażanie stanowisk dotyczących ważnych 

wydarzeń, zamierzeń i projektów aktów 

prawnych podejmowanych przez samorządy 

lokalne; 

8) Opracowywanie i przedstawianie propozycji 

programowych dotyczących najważniejszych 

dziedzin życia lokalnego; 

9) Podejmowanie działań mających na celu 

ochronę środowiska naturalnego oraz 

rewaloryzację wartości przyrodniczych; 

10) Prowadzenie działalności charytatywnej; 

11) Organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, 

imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych; 

12) Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia 

oraz osób chorych przebywających w 

placówkach służby zdrowia na obszarze 

działania Stowarzyszenia; 

13) Prowadzenie działalności wydawniczej 

wymagającej realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia w  szczególności w formie 

informatorów, biuletynów i ulotek; 

14) Prowadzenie akcji promocyjnych; 

15) Informowanie opinii publicznej o 

podejmowanych działaniach i ich wynikach za 

pośrednictwem środków masowego przekazu 

oraz własnych wydawnictw; 

16) Organizowanie spotkań  mieszkańców  

z przedstawicielami świata polityki, gospodarki, 

nauki, kultury, sportu oraz organizacji 

pozarządowych i samorządowych; 

17) Opracowywanie projektów na realizację celów  

statutowych Stowarzyszenia, do różnych źródeł 

finansowania zewnętrznego; 

18) Udział w wyborach samorządowych, 

parlamentarnych i prezydenckich; 

19) Prowadzenie innych działań realizujących  cele 

Stowarzyszenia. 

 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

Wsparcia 

Młodzieży 

,,Skrzydła dla 

Młodych” 

 

24.03.2021

r. 

 

1. 

Cele stowarzyszenia: 

1) Działalność publiczna na rzecz wspierania 

rozwoju młodzieży objętej instytucjonalnym 

wychowaniem, socjoterapią i resocjalizacją; 

2) Przeciwdziałanie wykluczaniu kulturowemu  i 

społecznemu młodzieży defaworyzowanej  

i zagrożonej; 

3) Poszerzanie możliwości rozwoju zainteresowań, 

zdolności i talentów; 

4) Przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia  

i bezpieczeństwa związanych z uzależnieniami, 

przemocą i zrachowaniami ryzykownymi ; 

5) Działania na rzecz ochrony zdrowia 

psychicznego młodzieży; 

6) Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka  

i obywatela, prawach dziecka, prawach kobiet; 

7) Wspieranie kształcenia i adaptacji zawodowej; 

 

Niemczyn 74/4 

62-110  

Damasławek 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela 
 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 
 

Arkadiusz Różnowski 

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała Nr 2/2021  

z dnia 16.03.2021r.  

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-II.512.8.2021 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Promocja bezinteresownych działań na rzecz 

innych ludzi, ochrony środowiska 

przyrodniczego i ochrony zwierząt, wspieranie 

wolontariatu młodzieżowego; 

9) Rozwijanie dobrych praktyk w zakresie 

turystyki, sportu i aktywnej rekreacji. 
 

                                   2. 

Teren działania Stowarzyszenia jest Powiat 

Wągrowiecki 
 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Wsparcie dla tworzenia i realizacji programów 

edukacyjnych poszerzających wiedzę  

o problemach współczesnego świata; 

2) Poszerzanie bazy organizacyjnej dla działań 

sprzyjających rozwijaniu zainteresowań,  

zdolności i talentów; 

3) Organizowanie i współorganizowanie działań  

o charakterze terapeutycznym, 

psychokorekcyjnym i wspierającym  rozwój 

osobisty; 

4) Współorganizowanie przedsięwzięć i imprez 

kulturalnych, turystycznych i sportowych; 

5) Organizowanie i współorganizowanie działań 

sprzyjających integracji społeczności ośrodka ze 

środowiskiem lokalnym; 

6) Pozyskiwanie źródeł finansowania oraz 

pozyskiwanie środków na realizację celów 

założonych w dokumencie założycielskim 

Stowarzyszenia; 

7) Przyznawanie lub fundowanie nagród w zakresie 

objętym celami Stowarzyszenia; 

8) Współpracę z administracją rządową  

i samorządową, organizacjami oraz instytucjami  

o podobnym profilu działania; 

9) Organizacja imprez charytatywnych, aukcji,  

kwest, zbiórek; 

10) Wspieranie i dofinansowywanie inicjatyw 

podejmowanych przez młodzież; 

11) Integrowanie lokalnych środowisk; 

12) Organizacja konferencji, seminariów, wykładów, 

szkoleń, kursów, warsztatów itp. w zakresie 

objętym celami Stowarzyszenia. 

28. 

 

Klub Sportowy 

1932 Potrzanowo 

 

04.05.2021

r. 

 

1. 

Cele stowarzyszenia: 

1) rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

2) Propagowanie zdrowego trybu życia; 

3) Propagowanie uczciwej walki sportowej według 

zasad fair play; 

4) Promowanie miejscowości Potrzanowo; 

5) Integracja społeczeństwa. 
 

                                   2. 

Teren działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita 

Polska ze szczególnym uwzględnieniem Potrzanowa 

i gminy Skoki 
 

3. 

 

ul. Skocka 45 

62-085 

Potrzanowo 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela 
 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 
 

Marcin Reszelski 

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

Nr 2/03/2021  

z dnia 19.03.2021r.  

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-II.512.9.2021 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Tworzenie warunków do rozwoju działalności 

prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 

sprawności fizycznej; 

2) Kształtowanie osobowości poprzez krzewienie 

zamiłowania do systematycznego uprawiania 

sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców 

przez angażowanie ich do różnych form 

aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, 

stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 

3) Aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych 

organizowanych przez inne organizacje i kluby 

oraz przez Stowarzyszenie; 

4) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach 

sportu oraz umożliwienie kształcenia się 

młodzieży i dorosłych poprzez kierowanie 

członków stowarzyszenia na kursy i szkolenia; 

5) Organizowanie i koordynację zajęć sportowych 

na różnych obiektach sportowych i 

rekreacyjnych na terenie miasta, województwa  

i kraju; 

6) Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków 

statutu Stowarzyszenia przepisów  

 i regulaminów,  a także zasad związanych   

z uprawianiem sportu; 

7) Zdobywanie środków finansowych na 

działalność statutową Stowarzyszenia; 

8) Współpracę z władzami Miasta i Gminy Skoki; 

9) Realizowanie projektów finansowych ze 

środków zewnętrznych, bądź własnych w 

zakresie obszarów/celów działania. 

 

 

 

29.  

 

 

 

OSIEDLOWY 

KLUB 

SPORTOWY 

WSCHÓD 

WĄGROWIEC 

 

19.05.2021

r. 

 

1. 

Cele stowarzyszenia: 

1) Organizacja imprez sportowych; 

2) Organizacja imprez charytatywnych; 

3) Udział w turniejach piłkarskich oraz imprezach 

sportowych; 

4) Udział w rozgrywkach organizowanych przez 

Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięcioosobowej  

w Wągrowcu; 

5) Prowadzenie działalności sportowej wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych; 

6) Promowanie miasta oraz powiatu 

wągrowieckiego; 

7) Propagowanie zdrowego trybu życia; 

8) Propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych 

dziedzin sportu oraz zasad fair play wśród dzieci 

i młodzieży; 

9) Krzewienie kultury fizycznej wśród 

mieszkańców miasta oraz powiatu. 
 

                                   2. 

Teren działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita 

Polska ze szczególnym uwzględnieniem  miasta 

 i powiatu Wągrowieckiego 
 

 
ul. Osiedle 

Wschód 11Ł/8 

  62-100 Wągrowiec 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela 
 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 
 

Szymon Jasiński 

 

 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

Nr 2/05/2021  

z dnia 12.05.2021r.  

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-II.512.12.2021 

OZ-II.512.18.2021 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Tworzenie warunków do rozwoju działalności 

prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 

sprawności fizycznej; 

2) Kształtowanie osobowości poprzez krzewienie 

zamiłowania do systematycznego uprawiania 

sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców 

przez angażowanie ich do różnych form 

aktywności ruchowej, dostosowanie do wieku, 

stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;  

3) Aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych 

organizowanych przez inne organizacje i kluby 

oraz przez Stowarzyszenia; 

4) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach 

sportu oraz umożliwienie kształcenia się 

młodzieży i dorosłych poprzez kierowanie 

członków stowarzyszenia na kursy i szkolenia; 

5) Organizowanie i koordynację zajęć sportowych 

na różnych obiektach sportowych  i 

rekreacyjnych na terenie miasta, województwa 

 i kraju; 

6) Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków 

statutu Stowarzyszenia przepisów  i 

regulaminów, a także zasad związanych 

 z uprawianiem sportu; 

7) Zdobywanie środków finansowych na 

działalność statutową Stowarzyszenia.; 

8) Współpracę z władzami Miasta Wągrowca oraz 

Powiatu wągrowieckiego; 

9) Realizowanie projektów finansowych ze 

środków zewnętrznych, bądź własnych  

w zakresie obszarów/celów działania.     

 

 

30. 

 

KLUB 

SPORTOWY 

MMA 

COLOSSEUM 

WROWIEC 

 

19.05.2021

r. 

 

1. 

Cele stowarzyszenia: 

1) Rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

2) Propagowanie zdrowego trybu życia; 

3) Propagowanie uczciwej walki sportowej według 

zasad fair play; 

4) Promowanie miejscowości Wągrowiec; 

5) Integracja społeczna.  
 

                                   2. 

Teren działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita 

Polska ze szczególnym uwzględnieniem miasta  

i powiatu Wągrowieckiego 
 

3. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Tworzenie warunków do rozwoju działalności 

prowadzącej do utrzymania i podnoszenia 

sprawności fizycznej.  

2) Kształtowanie osobowości poprzez krzewienie 

zamiłowania do systematycznego uprawiania 

sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców 

przez angażowanie ich do różnych form 

 
ul. Wojska 

Polskiego 6A   

   62-100 Wągrowiec  

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela 
 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 
 

Dawid Jeneralczyk 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

Nr 2/05/2021  

z dnia 10.05.2021r.  

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ-II.512.13.202 

 

1 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, 

stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.  

3) Aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych 

organizowanych przez inne organizacje i kluby 

oraz przez Stowarzyszenie.  

4) Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach 

sportu oraz umożliwienie kształcenia się 

młodzieży i dorosłych poprzez kierowanie 

członków stowarzyszenia na kursy i szkolenia.  

5) Organizowanie i koordynację zajęć sportowych 

na różnych obiektach sportowych i 

rekreacyjnych na terenie miasta, województwa i 

kraju.   

 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

31. 

 

„DĘBIŃSKA 34 

OD A DO G” 

 

12.02.2022 

 

1. 

Cele stowarzyszenia 

1) Wspólne dbanie o należyty stan techniczny i 

estetyczny nieruchomości położonej w 

Wągrowcu przy ul. Dębińskiej 34 od A do G, 

działki 199/5, 199/7, 199/11, zwanej dalej 

Nieruchomością oraz położonej na niej 

infrastruktury i budowli. 

2) Utrzymanie w należytym stanie Nieruchomości. 

3) Zbieranie funduszy na eksploatację, remonty, 

naprawy, oraz konserwację Nieruchomości oraz 

położonych na niej infrastruktury i budowli. 

4) Zlecenie, finansowanie i nadzorowanie 

remontów, przeglądów i inwestycji w 

Nieruchomość oraz położone na niej 

infrastrukturę i budowle. 

5) Reprezentowanie członków Stowarzyszenia 

przed organami administracji publicznej i 

samorządowej oraz innymi instytucjami i 

podmiotami, w sprawach dotyczących 

Nieruchomości. 

6) Poprawa zagospodarowania Nieruchomości, 

inicjowanie działań związanych z budową 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

7) Integracja właścicieli i mieszkańców budynków 

położonych na Nieruchomości. 

 

2. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto 

Wągrowiec. 

 

 

3. 

1) Zbieranie składek członkowskich od członków 

Stowarzyszenia i przeznaczenie ich na realizację 

celów Stowarzyszenia. 

2) Wspólne uzgadnianie planów remontów, napraw, 

przeglądów i inwestycji na Nieruchomości. 

3) Negocjowanie najlepszych warunków i ofert w 

imieniu członków Stowarzyszenia. 

4) Koordynowanie prac remontowych i innych na 

Nieruchomości. 

5) Występowanie o dotacje i darowizny na cele 

Stowarzyszenia. 

6) Organizowanie spotkań, pikników właścicieli i 

mieszkańców Nieruchomości.  

 

 

ul. Dębińska 34D 

62-100 Wągrowiec 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

Małgorzata Kozak 

(Prezes Zarządu) 

 

Maciej Skawiński 

(Członek Zarządu) 

 

Piotr Gągorka 

(Skarbnik) 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

Nr 4/2022 

z dnia 12.02.2022 r.  

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

    

OZ.II.512.4.2022 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

32. 

 

„BLUE TEAM” 

 

01.07.2022 

 

1. 

 

Cele stowarzyszenia: 

1)  Promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja 

oraz ułatwienie dostępu do uprawiania 

strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego o 

kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, 

amunicji lub militariów oraz rekonstrukcji 

historycznych; 

2) Poszerzanie wiedzy i edukowanie, przede 

wszystkim w dziedzinie strzelectwa 

rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i 

kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, 

amunicji lub militariów, rekonstrukcji 

historycznych oraz ratownictwa i pierwszej 

pomocy oraz prawa związanego z tymi 

zagadnieniami; 

3) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych; 

4) Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz 

obronności państwa, zwłaszcza umiejętności 

strzeleckich, obsługi broni palnej i innej, 

pierwszej pomocy; 

5) Upowszechnienie i ochrona wolności i swobód 

obywatelskich, zwłaszcza legalnego posiadania 

broni palnej i innej przez praworządnych 

obywateli; 

6) Podtrzymywanie tradycji narodowych, 

pielęgnowanie polskości oraz świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

7) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

8) Wspieranie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 

społecznym; 

9) Wspomaganie techniczne, szkoleniowo, 

informacyjne lub finansowo organizacji 

pozarządowych zwłaszcza związanych ze 

strzelectwem i bronią palną; 

10) Przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, 

kolekcjonowania i użytkowania broni w Polsce 

 

 

2. 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj 

Polska. Dla realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenie może działać na terenie innych 

państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

 

3. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Organizowanie lub udział w wykładach, 

prelekcjach, szkoleniach, treningach, kursach, 

spotkaniach, pokazach, wystawach, piknikach, 

zawodach, rekonstrukcjach historycznych lub 

 

Ul. Dębińska 21, 62-

100 Wągrowiec 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela 
 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 
 

Jacek Rączkowski 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

Nr 2/2022 

z dnia 20.06.2022 r.  

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.512.11.2022 



Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

innych imprezach zbieżnych tematycznie z 

celami Stowarzyszenia; 

2) Budowanie i zarządzanie narzędziami 

edukacyjnymi, informacyjnymi, organizacyjnymi 

lub innymi wspomagającymi cele 

Stowarzyszenia; 

3) Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości 

społecznej odnośnie strzelectwa, broni palnej oraz 

kolekcjonerstwa broni; 

4) Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży   

i dorosłych; 

5) Współdziałanie z władzami publicznymi, 

występowanie z opiniami do organów 

administracji publicznej, wsparcie władz w 

pozytywnym kształtowaniu aktów prawnych i 

pokrewnych w tematach zbieżnych z celami 

Stowarzyszenia; 

6) Współpraca z innymi organizacjami lub 

podmiotami, muzeami, grupami 

rekonstrukcyjnymi, klubami sportowymi, a także 

osobami fizycznymi w celu realizacji celów 

statutowych; 

7) Współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi 

instytucjami oświato- wychowawczymi w celu 

krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci, 

młodzieży oraz osób uczących się; 

8) Uzyskiwanie, przygotowanie i utrzymanie 

zaplecza technicznego, strzelnic, strzelnic 

pneumatycznych, sal wykładowych oraz miejsc 

spotkań  

33. 

 

„Motoklub Skoki” 

 

14.07.2022 

 

1. 

 

Cele Stowarzyszenia: 

1) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu- w 

tym również wśród dzieci i młodzieży- ze 

szczególnym uwzględnieniem sportów 

motorowych; 

2) Popularyzacja turystyki motorowej, 

krajoznawstwa i wypoczynku; 

3) Działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym; 

4) Działalność kulturalna, krzewienie wśród 

społeczeństwa kultury motoryzacyjnej; 

5) Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych; 

6) Działanie na rzecz wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

7) Organizowanie życia sportowego członków 

Stowarzyszenia. 

 

2. 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz z zachowaniem 

obowiązujących przepisów, teoria innych państw 

 

3. 

 

 

Ul. Poprzeczna 16 

62-085 Skoki 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

reprezentowane jest przez 

przedstawiciela 
 

Przedstawiciel 

Stowarzyszenia: 
 

Artur Glapa 

 

 

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Uchwała  

Nr 2/2022 

z dnia 10.07.2022r.  

o przyjęciu 

Regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego 

 

 

NIE 

 

- 

 

- 

 

- 

 

OZ.512.12.2022 



Stan na dzień 04.11.2022r. 

 

 

1)
 W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych. 

2) W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności. 
3) W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności. 
4) W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe). 
5) W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym 

stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji. 
6) W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli 

wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.”. 
7)

 W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian. 
8) W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez 
stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”. 
9) W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. 
10) W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego. 

Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do 

ewidencji1) 

1.  Cel/cele stowarzyszenie zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub 

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3) 

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz 

propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, w trakcie organizowanych imprez i 

zawodów sportowych; 

2) Propagowanie sportów motorowych oraz 

organizowanie zawodów i imprez- w 

szczególności sportów motocyklowych- z 

uwzględnieniem zasad ochrony środowiska; 

3) Wspomaganie działalności służącej wychowaniu 

komunikacyjnemu dzieci i młodzieży oraz 

popularyzowanie wśród nich sportów 

motorowych; 

4) Propagowanie i organizowanie popularnych 

sportów motorowych i turystyki motorowej; 

5) Prowadzenie szkoleń w zakresie nauki i 

doskonalenia techniki jazdy, w trakcie 

organizowanych imprez i zawodów sportowych; 

6) Działania na rzecz użytkowników pojazdów 

mechanicznych; 

7) Udział w krajowych i zagranicznych zawodach 

motorowych; 

8) Udział w krajowych i zagranicznych imprezach 

turystyki motorowej; 

9) Współpraca z organami administracyjnymi i 

samorządowymi w dziedzinie podnoszenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

10) Organizowanie imprez kulturalno-sportowych; 

11) Propagowanie motoryzacji we wszystkich 

formach. 



11) W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności 

rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania. 
12) W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt. 

 


