
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCHSTAROSTWO POWIATOWE W

ŁODZI

ul. H. Sienkiewicza 3

90-113 Łódź

Data: 17.02.2023

godz. 14:49:50

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia zwykłe 
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Numer

kolejny

w

ewidencji

Nazwa

stowarzyszenia

zwykłego

Daty wpisów

do ewidencji 1)

1 Cel/cele

   działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 2)

 

2 Teren działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 3)

 

3 Środki działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 4)

Adres siedziby

stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja

stowarzyszenia

zwykłego 5)

Organ kontroli

wewnętrznej

stowarzyszenia

zwykłego 6)

Regulamin

działalności

stowarzyszenia

zwykłego 7)

Status

organizacji

pożytku

publicznego 8)

Przekształcenie

lub rozwiązanie

stowarzyszenia

zwykłego 9)

Likwidator

stowarzyszenia

zwykłego 10)

Zastosowanie

wobec

stowarzyszenia

zwykłego

środków

nadzoru 11)

Uwagi 12)

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

1 Pasjonaci Kolarstwa

Andrespol

data wpisu:

2016.08.10

1.1. Upowszechnianie

kolarstwa amatorskiego

jako dziedziny kultury

fizycznej, popularyzacja

wiedzy o sporcie i

kulturze fizycznej,

rozwijanie umiejętności i

inspirowanie członków

oraz innych

zainteresowanych do

twórczych działań w

zakresie zdrowia i

rekreacji. Stowarzyszenie

jest miejscem spotkań i

wymiany doświadczeń

osób związanych z

różnymi formami kultury

fizycznej i rekreacji

zarówno amatorów,

entuzjastów jak i

zawodowców.

2. Ważnym celem

Stowarzyszenia jest

współpraca z władzami

miasta oraz

organizacjami

zainteresowanymi

rozwojem i promocją

naszego miasta i regionu

poprzez propagowanie

amatorskiego kolarstwa i

ul. Elizy

Orzeszkowej 12A

Andrespol

95-020 

Zarząd:

Piotr Jasiński

funkcja: Prezes

Zarządu

 

Marek Majcher

funkcja:

Sekretarz

 

Sławomir

Woźniak funkcja:

Wiceprezes

 

Grzegorz

Nowacki funkcja:

Skarbnik

 

Marian

Łuczyński

funkcja: Członek

 

 

Sposób

reprezentowania: 

§ 14 ust. 4 pkt 3

regulaminu:

Do kompetencji

zarządu należy

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

Komisja

Rewizyjna

 

Przewodniczący

Grzegorz Lutek 

 

Członek Ryszard

Rogodziński 

 

Członek Mariusz

Cała 

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.06.26

Nr dok.: Uchwała

Nr 2/2016/Zał

 

 

NIE    numer teczki:

PSiPP.512.17.1.2016

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

turystyki rowerowej.

 

działanie w jego

imieniu.

§ 18 regulaminu:

1. Środkami

finansowymi

stowarzyszenia

zarządza zarząd,

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami

prawa,

niniejszym

regulaminem oraz

uchwałami

walnego zebrania

członków.

2. Do

reprezentowania

stowarzyszenia, w

tym do zaciągania

zobowiązań w

imieniu

stowarzyszenia

wymagane jest

współdziałania

oraz podpis

dwóch członków

zarządu

działających

łącznie.

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest

obszar całej Polski.

3. 1. Czynne

uczestnictwo w realizacji

celów statutowych

Stowarzyszenia tj.

członkowie

stowarzyszenia w dniach

bez opadów

atmosferycznych oraz

temperaturze powietrza

pow. 10 stopni Celsjusza

w miesiącach marzec –

październik spotykają się

o godz.10.00 w każdą

niedzielę i dni wolne od

pracy w Andrespolu przy

Urzędzie Gminy i o godz.

10.30 przy „stodole” w

Woli Rakowej (róg ul.

Brzezińskiej i ul.

Głównej) i udają się na

trening kolarski.

2. Czynnego udziału w

„Zakończeniu sezonu”,

które odbywa się w

ostatnią niedzielę

października, na którym

dokonujemy

podsumowania roku i

ustalamy plan działania

na rok następny.

3. W okresie czasu

listopad – luty oraz w dni

z opadami

atmosferycznymi lub

poniżej 10 stopni

Celsjusza członkowie

Stowarzyszenia wykonują

indywidualne

odpowiednie dla siebie

działania sportowo –

rekreacyjne (rower

stacjonarny, rower MBT,

spacery, marsze, biegi,

basen).

4. Dbanie o dobre imię i

mienie Stowarzyszenia.
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2 Stowarzyszenie

Miłośników Kultury

Fizycznej i Nie

Tylko Ale Przede

Wszystkim

data wpisu:

2017.03.03

1.1. Rozwój kultury

fizycznej na terenach

wiejskich i miejskich.

2. Aktywizacja

młodzieży.

3. Aktywizacja boisk

wiejskich.

4. Rozwój kultury

młodzieżowej.

5. Popularyzacja kultury

alternatywnej.

Katarzynów 50

95-040 Koluszki

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Kamil Freliga

Sposób

reprezentowania: 

§ 13 regulaminu:

Do kompetencji

przedstawiciela

należy:

1. przyjmowanie

członków

stowarzyszenia,

2. wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków,

3.

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu,

4. zwoływanie

walnego zebrania,

5. podejmowanie

decyzji w innych

sprawach nie

zastrzeżonych do

kompetencji

walnego zebrania

członków.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.02.24

Nr dok.: Uchwała

nr 1/2017/Zał z

dnia 24.02.2017r.

 

NIE numer teczki:

PSiPP.512.18.2017

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

3. Środki działania

stowarzyszenia zwykłego:

Stowarzyszenie realizuje

swoje cele poprzez:

1. Organizację turniejów i

lig sportowych.

2. Organizację wydarzeń

kulturalnych.
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3 Społeczna  Rada

Seniorów w Gminie

Andrespol

data wpisu:

2017.07.21

1.1. aktywizacja seniorów

w Gminie Andrespol

2. pomoc w

rozwiązywaniu

codziennych problemów

seniorów w miejscu

zamieszkania

3. przeciwdziałaniu

wykluczaniu i

marginalizowaniu osób

starszych w gminie

4. współpraca z innymi

organizacjami

działającymi w gminie

5. organizowanie życia

kulturalnego,

oświatowego,

towarzyskiego, sportowo

– rekreacyjnego,

turystycznego i innych

wynikających

zainteresowania seniorów

6. podejmowanie działań

na rzecz społeczności

gminnej

ul. Rokicińska

125 lok. 3

Andrespol

95-020 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Mirosław

Dębiński

Sposób

reprezentowania: 

§ 12 regulaminu:

Do kompetencji

przedstawiciela

należy:

1. przyjmowanie

członków

stowarzyszenia,

2. wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków,

3.

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu,

4. zwoływanie

walnego zebrania,

5. podejmowanie

decyzji w innych

sprawach nie

zastrzeżonych do

kompetencji

walnego zebrania

członków.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.07.15

Nr dok.: Uchwała

Nr 1/2017/Zał.1  

 

NIE numer teczki:

PSiPP.512.20.2017

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest

Gmina Andrespol

3. 1. organizowanie

prelekcji, dyskusji,

spotkań seniorów w

sołectwach gminy

2. organizowanie

wolontariatu seniorów wg

formuły ,,senior dla

seniora”

3. organizowanie

warsztatów

tematycznych,

zajęciowych

wynikających z

zainteresowania

społeczności seniorskiej

w miejscu zamieszkania

4. organizowanie kół

seniorów w sołectwach

gminy

5. podejmowanie innych

potrzebnych działań na

rzecz seniorów i

społeczności gminnej.
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4 Europejskie

Centrum Karate

data wpisu:

2017.09.04

1.1) Upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu,

w tym jego rozwój,

popularyzowanie i

podnoszenie poziomu, ze

szczególnym

uwzględnieniem sportu

dzieci i młodzieży oraz

wychowaniem i

szkoleniem zawodników

na najwyższym poziomie

mistrzostwa sportowego.

2) Upowszechnianie

sportu wśród osób

niepełnosprawnych.

3) Krzewienie kultury

fizycznej w środowiskach

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym.

4) Nauka, edukacja i

wychowanie w duchu

tolerancji i szacunku

drugiego człowieka.

5) Działanie na rzecz

integracji oraz rozwijania

kontaktów i współpracy z

innymi organizacjami

krajowymi i

międzynarodowymi

działającymi w zakresie

upowszechniania kultury

fizycznej i sportu.

 

 

ul. Rokicińska

146

Andrespol

95-020 Andrespol

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Mateusz Bazelak

Sposób

reprezentowania: 

Do kompetencji

przedstawiciela

należy:

1. przyjmowanie

członków

stowarzyszenia,

2. wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków,

3.

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu,

4. zwoływanie

walnego zebrania,

5. podejmowanie

decyzji w innych

sprawach nie

zastrzeżonych do

kompetencji

walnego zebrania

członków.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.08.22

Nr dok.: Uchwała

Nr 1/2017/Zał

 

 

NIE    numer teczki:

PSiPP.512.21.1.2017

.AO

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest

województwo łódzkie,

powiat łódzki wschodni.

3. 1) organizacja

szkolenia sportowego

2) współpraca ze

szkołami, klubami

sportowymi, uczelniami,

związkami sportowymi,

federacjami

(stowarzyszeniami

sportowymi)

3) szerzenie zdrowego

stylu życia poprzez

angażowanie członków i

sympatyków
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stowarzyszenia do

uczestnictwa w

różnorodnych formach

aktywności ruchowej

dostosowanej do wieku,

stopnia sprawności i

zainteresowań

sportowych

4) organizowanie sportu i

rekreacji osób

niepełnosprawnych

5) organizowanie

szkoleń, spotkań i

seminariów

6) stwarzanie członkom

stowarzyszenia

dogodnych warunków

ćwiczenia

7) zapewnienie możliwie

najlepszej kadry

szkoleniowej, obiektów,

urządzeń i sprzętu.
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5 Stowarzyszenie

„Koło Wędkarskie

w Żerominie”

data wpisu:

2018.04.23

1.1) wędkowanie

amatorskie oraz

upowszechnianie i

propagowanie

wędkarstwa

amatorskiego,

2) ochrona łowisk,

zwalczanie kłusownictwa

oraz pozyskiwanie

terenów wędkarskich,

3) ochrona i

kształtowanie środowiska

naturalnego,

4) współpraca z organami

administracji publicznej,

w tym władzami

samorządowymi oraz

innymi instytucjami i

podmiotami prawa

zainteresowanymi

rozwojem i promocją

regionu poprzez

propagowanie

wędkarstwa amatorskiego

oraz ochrony przyrody.

 

ul. Tuszyńska 12

lok. 1

Żeromin

95-080 Tuszyn

Zarząd:

Marek Nowak

funkcja: Prezes

Zarząu

 

Janusz Dróżdż

funkcja:

Sekretarz

 

Kamil Nowak

funkcja: Skarbnik

 

 

Sposób

reprezentowania: 

§ 13 ust. 6 pkt 3

regulaminu:

Do kompetencji i

obowiązków

Zarządu należy:

kierowanie

bieżącą

działalnością

Stowarzyszenia,

reprezentowanie

go na zewnątrz i

działanie w jego

imieniu.

§ 16 ust. 1 i 2

regulaminu:

1. Środkami

finansowymi

stowarzyszenia

zarządza Zarząd,

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami

prawa,

niniejszym

regulaminem oraz

uchwałami

Zebrania

Członków.

2. Do

reprezentowania

Stowarzyszenia,

w tym do

zaciągania

zobowiązań w

imieniu

Stowarzyszenia

wymagane jest

współdziałania

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.04.07

Nr dok.: Uchwała

nr 2

 

Wersja

historyczna

regulaminu:

Data uchwalenia:

2010.03.28

Nr dok.: Uchwała

nr 2 

 

 

NIE    numer teczki:

PSiPP.512.3.

1.2018.AO

2. Terenem działania

Stowarzyszenia jest

obszar Rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1) tworzenie swoim

członkom dogodnych

warunków do

amatorskiego

wędkowania,

2) zabieranie głosu i

wyrażanie swojego

stanowiska na forum

publicznym,

3) reprezentowanie

interesów Stowarzyszenia

oraz jego członków przed

organami administracji

publicznej, w tym

władzami

samorządowymi oraz

innymi instytucjami i

podmiotami prawa.
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oraz podpis

dwóch członków

zarządu

działających

łącznie, w tym

Prezesa lub

Skarbnika.
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6 Stowarzyszenie

„Razem dla Gminy”

data wpisu:

2018.05.15

1.1) promocja aktywnych

postaw społecznych

ludzi,

2) rozwój i promocja

inicjatyw, postaw i

działań sprzyjających

aktywizacji

społeczeństwa,

3) wspieranie rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego,

4) działalność

charytatywna,

5) troska o uczciwość w

życiu publicznym,

6) stowarzyszenie kieruje

swoją działalność na

rzecz ogółu

społeczeństwa

ul. Sienkiewicza

15

Koluszki

95-040 Koluszki

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Renata Budziarek

Sposób

reprezentowania: 

§ 13 regulaminu:

Do kompetencji

przedstawiciela

należy:

1. przyjmowanie

członków

stowarzyszenia,

2. wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków,

3.

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu,

4. zwoływanie

walnego zebrania,

5. podejmowanie

decyzji w innych

sprawach nie

zastrzeżonych do

kompetencji

walnego zebrania

członków.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.04.24

Nr dok.: Uchwała

nr 1/2018/WZ

 

NIE numer teczki:

PSiPP.512.4.1.2018.

AO

2. Terenem działania

Stowarzyszenia jest

obszar Rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1) organizowanie

konferencji, seminariów,

spotkań, szkoleń,

warsztatów i wykładów,

2) wydawanie książek,

czasopism, broszur

związanych z celami

Stowarzyszenia,

3) współpracę i/lub

budowanie partnerstw z

władzami lokalnymi,

samorządowymi,

instytucjami i

organizacjami

zainteresowanymi

działalnością

Stowarzyszenia,

4) opracowywanie

programów społecznych,

gospodarczych i

politycznych,

5) mobilizowanie opinii

publicznej i wywieranie

nacisku na władze w celu

wprowadzenia zmian

zgodnych z celem

działania Stowarzyszenia
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7 Stowarzyszenie

Kupców Tuszyna

data wpisu:

2018.05.21

1.1) działania popierające

wszechstronny rozwój

firm reprezentowanych

przez organizację,

2) czynne popieranie i

propagowanie zasad

uczciwej konkurencji,

3) kształtowanie u swoich

członków wysokich

walorów moralnych i

głębokiego patriotyzmu,

poczucia godności

osobistej oraz

sumiennego wypełniania

obowiązków

obywatelskich i

społecznych

ul. Parkowa 3

Tuszyn

 Tuszyn

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Małgorzata

Stefaniak

Sposób

reprezentowania: 

pkt 7 regulaminu:

Stowarzyszenie

reprezentuje na

zewnątrz 

Przedstawiciel

Stowarzyszenia

wybierany przez

Zebranie

Członków.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.04.30

Nr dok.: Uchwała

nr 1/2018

 

NIE numer teczki:

PSiPP.512.14.1.2018

.AO

2. Terenem działania

Stowarzyszenia jest

obszar Rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1) prezentowanie

właściwym instytucjom i

organizacjom postulatów

i opinii w sprawach

Stowarzyszenia, promocji

jego celów, rozwoju

handlu i uczciwej

konkurencji,

2) reprezentowanie

członków Stowarzyszenia

i występowanie w ich

imieniu,

3) podejmowanie innych

legalnych działań

zmierzających do

realizacji wyznaczonych

celów Stowarzyszenia
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8 Stowarzyszenie

“Con Vigore”

data wpisu:

2018.07.13

1.1) praca nad rozwojem

muzyki oraz dbanie o jej

należyty poziom

artystyczny i treść,

2) działanie na rzecz

rozwoju kultury i

edukacji muzycznej,

3) współpraca o

charakterze krajowym i

międzynarodowym w

zakresie kultury i

edukacji muzycznej,

4) opieka nad rozwojem

młodych kadr muzyków,

publicystów i

organizatorów w

obszarach kultury,

5) promocja i wspieranie

młodego pokolenia

twórców w kraju i za

granicą,

6) skupianie muzyków,

twórców, krytyków,

organizatorów,

przedstawicieli i

działaczy sfery świata

muzyki i kultury w kraju

i za granicą w organizację

współdziałającą we

wszechstronnym rozwoju

sztuki,

7) kształtowanie

świadomości artystycznej

członków Stowarzyszenia

oraz podnoszenie ich

kwalifikacji w zakresie

uczestnictwa w kulturze,

8) reprezentowanie

wobec organów

administracji

państwowej,

samorządowej oraz

instytucji

 

ul. Generała

Sikorskiego 8

lok. 28

Koluszki

95-040 Koluszki

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Hieronim

Borowiecki

Sposób

reprezentowania: 

pkt 20 

regulaminu:

Stowarzyszenie

jest

reprezentowane

przez

przedstwiciela

wybieranego

przez Zebranie 

Członków na 3

letnią kadencję.

Przedstawiciel

może zostać

odwołany przez

Zebranie

Członków.

pkt. 21

regulaminu:

Do zakresu

działania

Przedstawiciela

należy:

1.

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz,

2. zarządzanie

majątkiem

stowarzyszenia,

3. zwoływanie

zebrania

członków.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.07.08

Nr dok.: Uchwała

nr 2 

 

 

NIE    numer teczki:

PSiPP.512.22.1.

2018.AO

2. Stowarzyszenie działa

na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej

oraz poza jej granicami

3. 1) szerokie

propagowanie muzyki,

2) wspieranie rozwoju

talentów, twórczości i

wartosciowych osiagnięć
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w dziedzinie muzyki,

3) wspieranie młodych

tworców, w szczególności

ze środowisk

defaworyzowanych,

4) współpracę z innymi

organizacjami

artystycznymi w

sprawach muzycznych i

organizacyjnych,

5) organizowanie

koncertów i festiwali w

kraju i za granicą,

6) organizowanie

warsztatów muzycznych,

7) organizowanie

działalności

propagatorskiej,

informacyjnej i

wydawniczej w zakresie

twórczości muzycznej,

8) działalność

edukacyjna, a w

szczególności

organizowanie i

prowadzenie konferencji,

szkoleń i seminariów,

9) zakładanie i

prowadzenie stron

internetowych

związanych z

działalnością

Stowarzyszenia,

10) organizacja

konkursów, wystaw i

targów,

11) prowadzenie

działalności

wydawniczej,

fonograficznej i

producenckiej,

12) monitorowanie i

prowadzenie badań w

zakresie funkcjonowania

rynku muzycznego,

13) działania promocyjne

i informacyjne związane

z prowadzoną

działalnością statutową,

14) inicjowanie,

organizowanie i

prowadzenie imprez

artystycznych o
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charakterze rozrywkowo

– tanecznym zgodnie z

obowiązującymi

przepisami,

15) inicjowanie,

współpraca i udział w

wymianie zawodowej i

twórczej z organizacjami

kulturalnymi za granicą

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami,

16) współpracę z

instytucjami

artystycznymi

upoważnionymi do

organizowania imprez

ogólnopolskich i

międzynarodowych oraz

współpracę przy

realizowaniu nagrań,

audycji radiowych 

i programów

telewizyjnych,

17) prowadzenie

własnych otwartych

klubów ze stałą

działalnością artystyczno

– muzyczną,

18) prowadzenie

własnych zespołów

muzycznych oraz innych

grup twórczych

związanych z

działalnością

Stowarzyszenia,

19) organizację i

wspieranie imprez

artystycznych we

wszystkich formach,

20) organizację i

wspieranie działań

edukacyjnych we

wszystkich formach,

21) organizację i

wspieranie kampanii

społecznych,

22) organizację i

wspieranie przedsięwzięć

prezentujących i

pielęgnujących

różnorodność kulturową,

23) współdziałanie w

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 13 z 32



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

sposób doraźny lub na

podstawie porozumień z

innymi organizacjami

społecznymi i

gospodarczymi w

zakresie realizacji swoich

celów statutowych,

24) organizowanie

działalności

propagatorskiej,

informacyjnej i

wydawniczej w zakresie

twórczości muzycznej,

25) występowanie z

wnioskami, opiniami i

inicjatywami do

instytucji administracji

rządowej, samorządowej,

organizacji społecznych 

i zawodowych, a także

instytucji wymiaru

sprawiedliwości w

zakresie działalności

statutowej,
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9 Stowarzyszenie

Ekologiczne

“ZIELONA

NOWOSOLNA”

data wpisu:

2018.11.16

1.a) Podejmowanie i

wspieranie wszelkiego

rodzaju inicjatyw

mających na celu

poprawę stanu

środowiska, wdrażanie

rozwoju zrównowazonego

oraz propagowanie

świadomości

ekologicznej;

b) Rozwój wiedzy o

środowisku

przyrodniczym – jego

zagrożeniach, metodach

przeciwdziałania i

poprawy stanu

środowiska;

c) Wpływanie na

poprawę stanu

środowiska naturalnego i 

zdrowia ludzi;

d) Propagowanie

proekologicznych

działań;

e) Przeciwdziałanie

zachowaniom, procesom i

inwestycjom mogącym

pogorszyć stan

środowiska;

f) Inspirowanie i

wspieranie aktywności

obywatelskiej w

dziedzinie ochrony

środowiska;

g)Ochrona obiektów i

zespołów cennych ze

względów

przyrodniczych,

kulturowych bądź

historycznych;

h) Podejmowanie działań

na rzecz ochrony zwierząt

i roślin, środowiska

naturalnego oraz walorów

krajobrazowych;

i)  Uczestniczenie jako

strona w postepowaniach

dotyczących lokalizacji

obiektów, które mogą

mieć wpływ na

zanieczyszczenie

środowiska lub zmianę

walorów krajobrazowych,

Ksawerów 1a

92-701 Łódź

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Magdalena

Król-Chrzanowsk

a

Sposób

reprezentowania: 

Stowarzyszenie

jest

reprezentowane

przez

Przedstawiciela

wybieranego

przez Zebranie

Członków na 3

letnią kadencję.

Przedstawiciel

może zostać

odwołany przez

Zebranie

Członków.

Do zakresu

działania

Przedstawiciela

należy:

1.

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz

2. zarządzanie

majątkiem

stowarzyszenia

3. zwoływanie

zebrania

członków

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.11.07

Nr dok.: Uchwała

nr 2 

 

 

NIE    numer teczki:

PSiPP.512.23.1.2018

.RN

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 15 z 32



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

podejmowanie działań w

przypadku niszczenia

przyrody oraz środowiska

naturalnego przez

podmioty z tego

środowiska korzystające.

 

2. Terenem działania

Stowarzyszenia jest

województwo łódzkie

3. Stowarzyszenie

realizuje swoje cele

przez: podejmowanie

działań i programów

poprawy stanu

środowiska człowieka i

środowiska

przyrodniczego oraz w

zakresie rozwoju

zrównoważonego;

współpracę z innymi

instytucjami, w

szczególności

administracją i

samorządem,

organizacjami

pozarządowymi;

inicjowanie i

organizowanie imprez

ekologicznych.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 16 z 32



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

10 Stowarzyszenie

OKIEM KOBIETY

data wpisu:

2019.03.08

1.1) promowanie

inicjatyw kobiet

zmierzających do ich

równouprawnienia w

dziedzinach politycznej,

kulturalno-społecznej,

oświatowej,

2) popieranie działań na

rzecz praw człowieka, a

zwłaszcza na rzecz

równego statusu kobiet i

mężczyzn,

3) aktywne

przeciwstawianie się

wszelkim formom

dyskryminacji 

i braku tolerancji w życiu

polityczno-społecznym,

4) pomoc kobietom w

trudnych sytuacjach

życiowych, dotkniętych

przemocą, ofiarom

przestępstw i patologii

społecznych,

5) wspieranie rodzin w

dostępie do pomocy

społecznej, informacji,

poprawy życia

codziennego,

6) działalność

edukacyjna, informacyjna

i szkoleniowa,

7) aktywizacja społeczna

i zawodowa kobiet,

8) promowanie

środowiska lokalnego

jako miejsca pracy, życia

kobiet i ich rodzin.

 

ul. Główna 24c

Będzelin

95-040 Koluszki

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Mariola

Garnys-Jaskóła

Sposób

reprezentowania: 

Stowarzyszenie

jest

reprezentowane

przez

Przedstawiciela

wybieranego

przez walne

zebranie

członków na 3

letnią kadencję.

Przedstawiciel

może zostać

odwołany przez

walne zebranie

członków.

Do kompetencji

przedstawiciela

neleży:

1) przyjmowanie

członków

stowarzyszenia,

2) wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków,

3)

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu,

4) zwoływanie

walnego zebrania

członków,

5) podejmowanie

decyzji w innych

sprawach, nie

zastrzeżonych do

kompetencji

walnego zebrania

członków.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.03.01

Nr dok.: Uchwała

nr 1/2019

Załozycieli 

 

 

NIE    numer teczki:

EiSS.512.11.2019.R

N

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest teren

całej Polski

3. Stowarzyszenie

realizuje swoje cele

poprzez:

1) organizowanie

konferencji, seminariów,

spotkań i dyskusji

tematycznych

dotyczących

problematyki kobiet, ich

aktywizacji politycznej i
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społecznej, rozwijaniu

ich zainteresowań;

2) szkolenia zwiększające

szanse polityczne,

zawodowe i społeczne

kobiet i ich rodzin;

3) działania na rzecz

kobiet i ich rodzin:

- pomoc psychologiczna i

prawna,

- inicjowanie grup

samopomocowych,

- pomoc w pozyskiwaniu

informacji, edukacji,

- poradnictwo zawodowe

i rodzinne;

4) współpracę z

krajowymi i

zagranicznymi:

- organizacjami

kobiecymi,

- organizacjami

pozarządowymi

działającymi w zakresie

celów stowarzyszenia,

- organizacjami,

instytucjami

samorządowymi,

państwowymi,

międzynarodowymi

wspierającymi cele

stowarzyszenia;

5) działalność

wydawniczą;

6) działalność

szkoleniową;

7) działania promocyjne i

kampanie społeczne;

8) współpracę z

powiatowymi,

wojewódzkimi urzędami

pracy i innymi

instytucjami rynku pracy

oraz instytucjami

pomocowymi.
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11 Stowarzyszenie

Klub Lotniczy

TUSZYN

data wpisu:

2019.05.20

1.1) Współdziałanie w

dziedzinie popularyzacji

lotnictwa w

społeczeństwie;

2) Pielęgnowanie tradycji

polskiego lotnictwa;

3) Upowszechnianie

wiedzy, umiejętności i

dobrych praktyk w

lotnictwie i

bezpieczeństwa

lotniczego;

4) Integracja środowiska

lotniczego i sympatyków

lotnictwa;

5) Pielęgnowanie pamięci

o ludziach lotnictwa.

 

Stara Wieś 1 lok.

14

95-080 Tuszyn

Zarząd:

Krzysztof

Woźniak funkcja:

Prezes

 

Wojciech

Połczyński

funkcja:

Wiceprezes

 

Eugeniusz

Stasinowski

funkcja:

Sekretarz

 

 

Sposób

reprezentowania: 

Stowarzyszenie

jest

reprezentowane

przez  Zarząd.

§ 14 ust. 4 pkt 3

regulaminu:

Do kompetencji

zarządu należy

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu.

§ 17 regulaminu:

1. Środkami

finansowymi

stowarzyszenia

zarządza Zarząd,

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami

prawa, 

regulaminem oraz

uchwałami

Walnego zebrania

członków.

2. Do

reprezentowania

stowarzyszenia, w

tym do zaciągania

zobowiązań w

imieniu

stowarzyszenia

wymagane jest

współdziałanie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.05.09

Nr dok.: Uchwała

nr 01/2019

Założycieli 

 

 

NIE    numer teczki:

EiSS.512.12.2019.R

N

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest

obszar Rzeczypospolitej

Polskiej

3. Stowarzyszenie

realizuje swoje cele w

szczególności poprzez:

1) Współpracę z

Jednostkami Samorządu

Terytorialnego i

instytucjami

samorządowymi,

organizacjami

pozarządowymi oraz

osobami prywatnymi i

przedsiębiorcami;

2) Występowanie z

wnioskami i opiniami do

właściwych władz w

sprawach będących

przedmiotem działania

stowarzyszenia.
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oraz podpis

dwóch członków

zarządu

działających

łącznie.

3. Podejmowanie

przez Zarząd

czynności

przekraczających

zakres zwykłego

zarządu  wymaga

uprzedniej zgody

wszystkich

członków

stowarzyszenia

oraz udzielenia

przez nich

pełnomocnictwa

do dokonania

tych czynności.
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12 Stowarzyszenie

Off-Road Żeromin

4x4

data wpisu:

2021.03.02

1.1) propagowanie,

organizacja i rozwój

amatorskiego oraz

wyczynowego sportu,

oraz turystyki motorowej

w szczególności

“off-road”;

2) zwiększenie

świadomości

ekologicznej

użytkowników pojazdów

terenowych;

3) przeciwdziałanie

ujemnym skutkom

rozwoju motoryzacji na

środowisko naturalne;

4) poprawa

bezpieczeństwa,

podnoszenie kwalifikacji

uczestników ruchu

drogowego;

5) wychowanie

ekologiczne i

komunikacyjne dzieci,

młodzieży i dorosłych.

6) działalność

charytatywna.

 

Wandalin 16

95-006 Brójce

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Mariusz

Kowalczyk

Sposób

reprezentowania: 

Stowarzyszenie

jest

reprezentowane

przez

Przedstawiciela.

Kadencja

przedstawiciela

stowarzyszenia

trwa 6 miesięcy

licząc od

wyborów. 

Do kompetencji

przedstawiciela

należy: 

1) wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków;

2)

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu;

3) zwoływanie

walnego zebrania

członków;

4) podejmowanie

decyzji w innych

sprawach, nie

zastrzeżonych do

kompetencji

walnego zebrania

członków.

Środkami

finansowymi

stowarzyszenia

zarządza

przedstawiciel,

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami

prawa,

regulaminem,

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.02.06

Nr dok.: Uchwała

nr 2

 

 

NIE    numer teczki:

EiSS.512.13.1.2021.

RN

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej.

3. 1) prowadzenie

szkoleń z zakresu

sportów motorowych, w

szczególności “off-road”;

2) współdziałanie z

organami administracji

państwowej i

samorządowej,

instytucjami i

organizacjami

ekologicznymi w zakresie

krzewienia kultury,

sportu i turystyki

“off-road”;

3) prowadzenie

współpracy z lasami

państwowymi mające na

celu ochronę i rozwój.
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oraz uchwałami

walnego zebrania

członków.

Podejmowanie

przez

przedstawiciela

czynności

przekraczających

zakres zwykłego

zarządu wymaga

uprzedniej zgody

wszystkich

członków

stowarzyszenia

oraz udzielenia

przez nich

pełnomocnictwa

do dokonania

tych czynności.
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13 Dolina Rzeki

Miazgi

data wpisu:

2022.02.01

1.Celem stowarzyszenia

jest ochrona naturalnych

zasobów przyrody w

gminie Andrespol. Przy

czym przez zasoby

przyrody należy rozumieć

cały ekosystem roślinny,

wodny, zwierzęcy i

krajobrazowy.

Szczególnym celem jest

zachowanie naturalnego

środowiska Doliny Rzeki

Miazgi.

ul. Główna 89

Zielona Góra

95-020 Andrespol

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Wojciech Nawrot

Sposób

reprezentowania: 

Stowarzyszenie

jest

reprezentowane

przez

Przedstawiciela

wybranego przez

walne zebranie

członków na

okres kadencji

liczącej 1 rok od

dnia wyborów. 

Do kompetencji

przedstawiciela

należy: 

1) przyjmowanie

członków

stowarzyszenia,

2) wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków,

3)

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu,

4) zwoływanie

walnego zebrania

członków,

5) wnioskowanie

do walnego

zebrania o

zebranie

funduszu

docelowego.

 

Środkami

finansowymi,

zebranymi na

konkretny cel,

zarządza

przedstawiciel.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.01.09

Nr dok.: Uchwała

nr 2 z dnia 9

stycznia 2022 r.

 

NIE numer teczki:

EiSS.512.15.1.2022.

RN

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest

Gmina Andrespol w

powiecie łódzkim

wschodnim.

3. Stowarzyszenie

realizuje swoje cele

poprzez monitorowanie

aktualnego stanu doliny

rzeki Miazgi, zgłaszanie

naruszeń i zagrożeń do

władz Gminy, a także

stosownych instytucji.
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14 Stowarzyszenie

Lokomotywa

Rozwoju

data wpisu:

2022.05.11

1.1) Działanie na rzecz

wszechstronnego rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego, tj.

prowadzenie i wspieranie

działalności

informacyjnej,

oświatowej, naukowej,

społecznej i kulturalnej

dążącej do kształtowania

postaw solidarności

międzyludzkiej i

porozumienia ludzi o

różnym pochodzeniu i

statusie społecznym,

kulturowym, politycznym

czy religijnym.

2) Podejmowanie działań

na rzecz upowszechniania

i ochrony praw

człowieka, demokracji,

wolności i swobód

obywatelskich.

3)  Niesienie pomocy

ludziom dotkniętym

skutkami kryzysów

humanitarnych, wojen

domowych, klęsk

żywiołowych lub innych

sytuacji zagrażających

ich życiu lub

dobrobytowi na terenie

RP i zagranicą.

4) Integracja społeczna i

zawodowa grup

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym.

5) Upowszechnianie i

ochrona praw kobiet oraz

działalność na rzecz

równych praw kobiet i

mężczyzn.

6) Działania na rzecz

osób niepełnosprawnych.

7) Działania na rzecz

osób dotkniętych

problemem uzależnienia.

8) Popularyzowanie

wiedzy z dziedziny

ochrony środowiska oraz

promowanie postaw

ekologicznych.

ul. Żeliwna 28

Koluszki

95-040 Koluszki

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Marzena Bogdan

Sposób

reprezentowania: 

Stowarzyszenie

jest

reprezentowane

przez

Przedstawiciela

wybranego przez

walne zebranie

członków na

okres kadencji

liczącej 1 rok od

dnia wyborów. 

Do kompetencji

przedstawiciela

należy:

1) przyjmowanie

członków

stowarzyszenia,

2) wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków,

3)

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu,

4) zwoływanie

walnego zebrania

członków,

5) podejmowanie

decyzji w innych

sprawach, nie

zastrzeżonych do

kompetencji

walnego zebrania

członków.

Środkami

finansowymi

stowarzyszenia

zarządza

przedstawiciel,

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.04.25

Nr dok.: Uchwała

nr 1/2022/Zał

Założycieli 

 

 

NIE    numer teczki:

EiSS.512.16.1.2022
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9) Promocja zatrudnienia

i aktywizacji zawodowej

osób pozostających bez

pracy i zagrożonych

wykluczeniem

społecznym.

10) Zmniejszenie

dysproporcji

edukacyjnych między

wsią a miastem.

11) Ochrona i promocja

zdrowia.

12) Upowszechnianie

działań związanych z

krajoznawstwem,

turystyką oraz

wypoczynkiem dzieci i

młodzieży-

13) Działalność

wspomagająca rozwój

wspólnot i społeczności

lokalnych.

14) Wspieranie i

prowadzenie działalności

badawczej i naukowej.

15) Wspieranie i

prowadzenie działalności

artystycznej.

16) Promocja i

organizacja wolontariatu.

17) Pomoc społeczna, w

tym pomoc rodzinom i

osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych

rodzin i osób.

18) Działania

charytatywne.

19)Działania na rzecz

osób w wieku

emerytalnym.

20) Działania na rzea

rodziny, macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania i

ochrony praw dziecka.

21) Kształtowanie postaw

prokulturalnych i

prospołecznych wśród

dzieci, młodzieży i osób

dorosłych.

22) Stwarzanie

możliwości

prawa,

regulaminem

stowarzyszenia

oraz uchwałami

walnego zebrania

członków.
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wszechstronnego rozwoju

dzieci, młodzieży i osób

dorosłych.

 

2. Terenem działania

stowarzyszenia  jest

obszar Rzeczypospolitej

Polskiej

3. 1) Prowadzenie

różnorodnych form

edukacji.

2) Prowadzenie własnych

kampanii, projektów

edukacyjnych,

wydawnictw.

3) Prowadzenie szkoleń,

konferencji, warsztatów,

prelekcji, wystaw,

koncertów, działań

kulturalnych i

artystycznych oraz innych

imprez.

4) Podejmowanie działań

na rzecz transportu

publicznego, energetyki

odnawialnej, rolnictwa

ekologicznego,

agroturystyki oraz

zagospodarowania i

redukcji odpadów

5) Przeprowadzanie

niezależnych opracowań,

studiów, analiz,

ekspertyz, ocen, raportów

i opinii wraz ze

składaniem wniosków i

postulatów w sprawach

zakresu działalności

statutowej.

6) Organizowanie zbiórek

publicznych, zarówno

funduszy, jak i dóbr

materialnych-

7) Pozyskiwanie

funduszy, szczególnie

europejskich,

wspierających działalność

podmiotów

samorządowych,

gospodarczych,

pozarządowych i innych.

8) Współpracę z innymi
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stowarzyszeniami, a także

fundacjami,

przedsiębiorstwami,

środkami masowego

przekazu, ośrodkami

naukowymi,

administracją państwową

i samorządową.

9)  Podejmowanie

wszelkich prawem

dozwolonych działań

służących wypełnianiu

celów stowarzyszenia.
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15 Stowarzyszenie

OHANA

data wpisu:

2022.08.08

1.1. Działalność w

zakresie ekologii i

ochrony zwierząt oraz

ochrony dziedzictwa

przyrodniczego.

2. Wspieranie wszelkich

działań w zakresie walki

z bezdomnością zwierząt.

3. Działanie na rzecz

humanitarnego

traktowania zwierząt,

poszanowania ich,

objęcia ich ochroną i

otoczenie opieką jak i

zapewnienie niezbędnych

warunków bytowania.

4. Kształtowania wśród

społeczeństwa

właściwego stosunku do

zwierząt.

5. Przeciwdziałanie

wszelkim formom

stosowania przemocy

oraz złego traktowania

wobec zwierząt.

6. Działalność

charytatywna na rzecz

zwierząt.

7. Opieka nad

zwierzętami

bezdomnymi,

bezpańskimi,

porzuconymi,

zagubionymi oraz

odebranymi w trybie

interwencyjnym 

8. Udzielanie pomocy

placówkom niosącym

pomoc zwierzętom. 

9. Działalność w zakresie

adopcji zwierząt tj.

aktywne poszukiwanie

domów stałych

zwierzętom,

przeprowadzanie

procedur przed i po

adopcyjnych, pomoc w

transporcie zwierząt.

10. Wsparcie w

socjalizacji, pielęgnacji

oraz opiece nad

zwierzętami

właścicielskimi.

ul. Główna 30

Andrespol

95-020 Andrespol

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Małgorzata

Kołodziejczak-Pij

anowska

Sposób

reprezentowania: 

Stowarzyszenie

jest

reprezentowane

przez

Przedstawiciela

wybranego przez

walne zebranie

członków na

okres 5 letniej

kadencji. 

Do kompetencji

przedstawiciela

należy:

- Przyjmowanie

członków

stowarzyszenia. 

- Wykonywanie

uchwał walnego

zebrania

członków. 

- Kierowanie

całokształtem

bieżącej

działalności

stowarzyszenia z

celami

statutowymi oraz

realizacja uchwał

walnego zebrania.

- Podejmowanie

uchwał

dotyczących

działalności

stowarzyszenia w

sprawach

nieuregulowanyc

h statutem i

uchwałami

walnego zebrania,

a w szczególności

uchwały

zatwierdzającej

coroczne

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej

 

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.07.30

Nr dok.: Uchwała

Członków

Założycieli

stowarzyszenia

zwykłego

Stowarzyszenie

OHANA 

 

 

NIE    numer teczki:

EiSS.512.17.1.2022
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11. Współpraca z

mieszkańcami,

wolontariuszami,

Urzędami Gmin i Miast

w dziedzinie opieki nad

zwierzętami.

12. Zapobieganie

bezdomności wśród

zwierząt.

 

sprawozdanie

finansowe.

- Zwoływanie

walnego zebrania.

- Podejmowanie

uchwał w

sprawach

przyjmowania,

wykluczania i

skreślania z listy

członków.

-

Reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu – do

składania

oświadczeń woli

we wszystkich

sprawach.

2. Terenem działania

Stowarzyszenia jest

Rzeczpospolita Polska i

Unia Europejska

3. 1.Czynna postawa przy

zwalczaniu wszelkich

przejawów znęcania się

nad zwierzętami,

bezpośrednie działanie w

ich obronie i niesienie im

pomocy.

2. Działanie w zakresie

przestrzegania praw

zwierząt.

3. Współdziałanie z

właściwymi instytucjami

państwowymi i

samorządowymi w

ujawnianiu oraz ściganiu

przestępstw i wykroczeń

dotyczących praw

zwierząt.

4. Współdziałanie z

władzami państwowymi i

organami samorządu

terytorialnego w zakresie

ochrony zwierząt.

5. Prowadzenie działań

zmniejszających

populację bezdomnych

zwierząt, a w

szczególności akcji:

adopcyjnych, sterylizacji

i kastracji oraz rejestracji

i identyfikacji zwierząt.

6. Organizowanie

wolontariatu w oparciu o

Ustawę z dnia 24

kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku

publicznego i o

wolontariacie.
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7. Pomoc charytatywna

osobom niezamożnym

posiadającym zwierzęta

poprzez zakup karmy,

wsparcie w finansowaniu

leczenia zwierząt a także

czipowaniu.

8. Prowadzenie

działalności edukacyjnej i

propagandowej w

zakresie ochrony

zwierząt.

9. Współprace z

instytucjami

oświatowo-wychowawczy

mi w zakresie

wychowania dzieci i

młodzieży w duchu

humanitarnego stosunku

do zwierząt.

10. Współprace z

krajowymi,

zagranicznymi i

międzynarodowymi

instytucjami,

organizacjami i

stowarzyszeniami

zajmującymi się ochroną

środowiska, a w

szczególności ochroną

zwierząt. 

11. Zapewnienie

zwierzętom tymczasowej

opieki, właściwych

warunków bytowania,

socjalizacji, pielęgnacji

oraz opieki

weterynaryjnej do czasu

znalezienia domów

stałych.
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16 "STOWARZYSZE

NIE KUROPATWA

- POMOC

ZWIERZYNIE"

data wpisu:

2023.02.17

1.Cele działania

Stowarzyszenia:

1)  Ochrona środowiska,

2)  Działalność

charytatywna,  

3) Działalność kulturalna, 

4)  Działalność

edukacyjna,

5)  Działalność na rzecz

dzieci i młodzieży,

6)  Propagowanie kuchni

myśliwskiej oraz

promocja jej walorów

zdrowotnych,

7) Dbałość o zachowanie

wartości przyrodniczych

polskiego krajobrazu

naturalnego, ze

szczególnym

uwzględnieniem roli

populacji zwierząt,

8) Introdukcja i

reintrodukcja zwierzyny

oraz odbudowa i

zachowanie gatunków

zagrożonych

wyginięciem.

 

ul. Ogrodzonka

17E

Tuszyn

95-080 Tuszyn

Zarząd:

Miroslaw

Waclawek

funkcja: Prezes

 

Jacek Kisiel

funkcja: Wice

Prezes

 

Mariusz Łepik

funkcja: Wice

Prezes

 

Jan Tercjak

funkcja: Wice

Prezes

 

Piotr Śpionek

funkcja:

Sekretarz

 

Łukasz

Trzepieciński

funkcja: Skarbnik

 

Krzysztof

Kubatko funkcja:

Członek Zarządu

 

Eugeniusz

Łukasiewicz

funkcja: Członek

Zarządu

 

Łukasz

Wieczorek

funkcja: Członek

Zarządu

 

 

Sposób

reprezentowania: 

1. Środkami

finansowymi

stowarzyszenia

zarządza zarząd,

zgodnie z

obowiązującymi

przepisami

prawa,

niniejszym

regulaminem oraz

uchwałami

Stowarzyszenie

nie posiada

organu kontroli

wewnętrznej.

 

 

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2023.02.11

Nr dok.: Uchwała

nr 4 Walnego

Zebrania

członków

stowarzyszenia

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2023.01.28

Nr dok.: Uchwała

nr 01/2023

Założycieli

 

 

NIE    numer teczki:

EiSS.512.18.1.2023

2. Terenem działania

stowarzyszenia jest

obszar Rzeczypospolitej

Polskiej, oraz poza

granicami kraju

3. Stowarzyszenie

realizuje swoje cele w

szczególności poprzez:

1) Pozyskiwanie środków

finansowych, na szeroko

rozumianą działalność

hodowlaną oraz

zarządzanie tymi

środkami w taki sposób,

aby finansowanie

działalności hodowlanej

możliwe było na

najwyższym poziomie,

2) Współpracę z

instytucjami państwa,

samorządami,

organizacjami, osobami

prawnymi i osobami

fizycznymi na rzecz
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walnego zebrania

członków.

2. Do

reprezentowania

stowarzyszenia, w

tym do zaciągania

zobowiązań w

imieniu

stowarzyszenia

wymagane jest

współdziałanie

oraz podpis

dwóch członków

zarządu

działających

łącznie.

3. Podejmowanie

przez zarząd

czynności

przekraczających

zakres zwykłego

zarządu wymaga

uprzedniej zgody

wszystkich

członków

stowarzyszenia

oraz udzielenia

przez nich

pełnomocnictwa

do dokonania

tych czynności.

ochrony przyrody i

środowiska,

3) Wymianę doświadczeń

z zakresu gospodarki

hodowlanej dotyczącej

zwierzyny,       

4) Współpracę z

właściwymi organami

odpowiedzialnymi za

zwalczanie chorób

zakaźnych zwierząt, 

5) Współpracę z

placówkami

edukacyjnymi,

opiekuńczymi,

opiekuńczo-wychowawcz

ymi w zakresie edukacji

przyrodniczej i czynnej

ochrony przyrody.

 

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.

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.
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