EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
(obowiązuje od 30 października 2018 r.)
1. Cel/cele
działania
stowarzyszenia
zwykłego2)
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
do
ewidencji1)

2. Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego3)

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)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ul. Spokojna 6,
69-200 Sulęcin

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Sławomir Bieniek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

23.10.2009

NIE

3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)

1

1.

2

3

1.Cele działania :
Działalność polegająca na
prowadzeniu czynności
mających na celu
uzyskanie eksponatów
dla muzeum regionalnego
w Sulęcinie działającego
przy Domu Joannitów
w Sulęcinie

1
.

SULĘCIŃSKIE
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ
HISTORII „DENAR”

4

02.11.2009

2.Teren działania:
Województwo lubuskie z
możliwością rozszerzenia
na teren RP
3. Środki działania :
1. Poszukiwania
2. Współpraca z osobami
i instytucjami o
podobnych celach
działania
3. Inne działania,
realizujące cel
Stowarzyszenia

ES.512.5.2017

2.

2
.

STOWARZYSZENIE
„LUBIN – NASZA
OKOLICA”

3.

1. Cele działania:
1. Dbanie o czystość w
miejscowości.
2. Zwiększenie walorów
turystycznych
miejscowości Lubin
3. Ochrona środowiska
przyrodniczego
4. Zwiększenie komfortu
życia mieszkańców
5. Współpraca z innymi
organizacjami o
zbliżonym profilu

STOWARZYSZENIE
PAMIĘĆ
i TOŻSAMOŚĆ KOMITET BUDOWY
POMNIKA
3
.
ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH
W SULĘCINIE

2. Teren działania:
Lubin i okolice
06.12.2011
3. Środki działania
1. Zabieranie głosu i
wyrażanie swojego
stanowiska na forum
publicznym
2. współpraca z organami
administracji publicznej
oraz innymi instytucjami i
podmiotami
3. kierowanie postulatów
do organów administracji
publicznej i władz
4. prowadzenie innych
działań sprzyjających
realizacji regulaminowych
celów stowarzyszenia

13.07.2016

1. Cele działania:
1. Upowszechnianie i
promowanie postaw
patriotycznych oraz
wiedzy historycznej
2. Umacninianie więzi z
Polakami za granicą
3. Opieka nad miejscami
pamięci narodowej

Lubin 28/1,
66-235 Torzym

ul. Kilińskiego
14
69-200 Sulęcin

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
Annę Krasucką

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2 z
dnia 06.11.2011

NIE

ES.512.4.2017

Zenon Fabianowicz –
prezes,
Łukasz Łyczkowski –
sekretarz,
Janusz Momot –
skarbnik,
Jeremi Borowiec –
Wiceprezes,
Dariusz Kurek –
członek zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2016
z dnia 04.07.2016

NIE

ES.512.1.2016

2.Teren działania:
Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania:
1. Organizowanie
spotkań, wykładów,
prelekcji i innych imprez o
charakterze
patriotycznym
2. Staranie o budowę
Pomnika Żołnierza
Wyklętych w Sulęcinie
3. Wydawanie folderów,
broszur i inncyh publikacji
4. Pozyskiwanie środków
finansowych z darowizn i
dotacji
5. Współpraca z innymi
organizacjami i
instytucjami

4.

STOWARZYSZENIE
3 - UNIWERSYTET
. TRZECIEGO WIEKU
W SULĘCINIE

1. Cele działania:
1. Wspomaganie rozwoju
seniorów oraz
społeczności lokalnej
2. Integracja europejska
oraz rozwijanie kontaktów
między społecznościami
3. Edukacja i
przeciwdziałanie
wykluczenia seniorów z
życia społeczności
lokalnej
4. Poznawanie kultury i
sztuki
5. Spotkania w gronie
seniorów
15.07.2016
2. Teren działania:
Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania:
1. Organizowanie
seminariów, wykładów,
lektoratów i spotkań
2. Organizacja spotkań i
wyjazdów w celu
poznawania dziedzictwa
kulturowego
3. Organizowanie zajęć
rehabilitacyjnych
4. Współpraca z władzami
państwowymi i
samorządowymi

ul. Młynarska 1
69-200 Sulęcin

Jolanta StępieńBławat - Prezes
Maria Ratuszna wiceprezes
Bożena
Woźniakowska skarbnik
Renata Ziółkowska sekretarz
Mirosława Zgoła – zca skarbnika
Lech Koszela członek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2016
z dnia 12.06.2016

NIE

ES.512.2.2016

5.

3STOWARZYSZENIE
. „DLA GARBICZA”

25.07.2016

1. Cele działania:
1. Reprezentacja
mieszkańców Garbicza
przed organami
administracji publicznej ,
władzami
samorządowymi, a także
innymi instytucjami
2. Wspieranie inicjatyw
społecznych i
gospodarczych wsi
3. Podejmowanie działań
na rzecz ochrony
środowiska naturalnego
4. Kreowanie i
upowszechnianie
wizerunku Gądkowa
Wielkiego oraz Gminy
Torzym jako regionu
atrakcyjnego turystycznie
w kraju i za granicą
5. polepszanie warunków
życiowych mieszkańców
wsi
2. Teren działania:
Gmina Torzym
3. Środki działania:
1. Współpraca z organami
administracji publicznej
oraz innymi instytucjami i
podmiotami
2. Działanie na rzecz
swobodnego dostępu do
informacji, niezbędnej dla
rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego
3. Występowanie z
wnioskami i opiniami do
właściwych organów
administracji
4. Organizowanie imprez
kulturalnych,
artystycznych i
rekreacyjno-sportowych

ul. Wojska
Polskiego
12 Ł
66-235 Gądków
Wielki

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
Izabelę Bryk

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2016
z dnia 18.07.2016

NIE

ES.512.3.2016

6.

STOWARZYSZENIE
3 SPORTOWE
.
AGRAFKA
CHARTÓW

27.07.2016

1. Cele działania:
1. Prowadzenie
działalności sportowej
wśród młodzieży i
mieszkańców całego
kraju i upowszechnianie
aktywnego stylu życia i
czynnego wypoczynku
2. Stwarzanie właściwych
warunków do uprawiania
pilki nożnej, siatkowej
oraz specjalistycznego
szkolenia w tej dziedzinie
oraz innych sportów
ruchowych
3. Propagowanie rozwoju
piłki nożnej, siatkowej i
innych dziedzin sportu
wśród młodzieży, postaw
otwartości i tolerancji
społecznej
4. Promocja sportu i
turystyki aktywnej oraz
rywalizacji sportowej wg
zasad fair play
5. Organizacja zawodów i
imprez sportowych oraz
imprez turystycznych (dla
dzieci, młodzieży i osób
dorosłych)
6. Organizacja imprez
charytatywnych i
integracyjnych
7. Propagowanie
czynnego uprawiania
sportu jako sposobu na
rozwój własnej
osobowości oraz
prowadzenie działalności
edukacyjnej w tym
zakresie podczas
organizowanych
wyjazdów (dla dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych).
2. Teren działania :
Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania:
1. Organizowanie ćwiczeń
i zajęć sportowych wśród
młodzieży i dorosłych
2. organizacja zawodów
sportowych i turystycznorekreacyjnych oraz

Chartów 32
66-436 Słońsk

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
Krzysztofa
Skrzypnika

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2016
z dnia 19.07.2016

NIE

ES.512.4.2016

7.

STOWARZYSZENIE
3
„WOLNI
.
I NIEZŁOMNI”

11.01.2017

kulturalnych
3. podejmowanie działań
promujących młodych
sportowców amatorów
(zwłaszcza członków
stowarzyszenia), takich
jak stworzenie im
możliwości brania udziału
w zawodach na terenie
Polski
4. Inne działania
realizujące cele statutowe
1. Cele działania:
1. Propagowanie i
poszerzanie wiedzy nt.
"Żołnierzy Wyklętych"
oraz wspieranie działań
innych podmiotów i osób
w tej dziedzinie
2. Propagowanie wzorów
postaw etycznych i
obywatelskich "Żołnierzy
Wyklętych"
3. Wspieranie
patriotycznego
wychowania młodzieży
4. Upamiętnianie
ważnych wydarzeń i osób
z historii "Żołnierzy
Wyklętych"
5. Pomoc kombatantom,
działaczom społecznym
na rzecz niepodległego
Państwa Polskiego oraz
ich rodzinom w trudnych
sytuacjach losowych
2. Teren działania:
Województwo lubuskie
3. Środki działania:
1. Budowa pomnika
"Żołnierzy Wyklętych" w
Sulęcinie, a następnie
przekazania go na poczet
mienia Gminy Sulęcin
2. Podejmowanie
współpracy
szczególności z
organizacjami
społecznymi, jednostkami
samorządu terytorialnego,
administracji rządowej
oraz szkołami, na rzecz
popularyzacji i
poszerzenia wiedzy o

Al. Ostrowska
4/1
69-200 Sulęcin

Jerzy Sykuła Prezes
Marcin Szarłowicz wiceprezes,
Juliusz Gajewski Sekretarz
Andrzej Sroka –
skarbnik

Walicki RafałPrzewodniczący
Ziemak TadeuszCzłonek
Kanclerz AdamCzłonek

Uchwała z dnia
28.12.2016

NIE

ES.512.1.2017

8.

9.

STOWARZYSZENIE
3
BRYDŻA
. SPORTOWEGO
MADMAN TEAM

SULĘCIŃSKIE
3
STOWARZYSZENIE
.
BADMINTONA

01.03.2017

"Żołnierzach Wyklętych"
3. Organizowanie
uroczystości
patriotycznych m.in. przy
pomniku "Żołnierzy
Wyklętych"
4. Wydawanie pamiątek
okolicznościowych
związanych z
upamiętnieniem
(popularyzacją) "Żołnierzy
Wyklętych"
5. Organizowanie i
wspieranie działalności
propagującej wiedzę nt.
"Żołnierzy Wyklętych"
6. Zabieranie głosu w
zakresie objętym
działalnością
Stowarzyszenia i
wyrażanie swojego
stanowiska na forum
publicznym
7. Kierowanie postulatów
do władzy publicznej
8. Prowadzenie innych
działań sprzyjających
realizacji celów
stowarzyszenia
1. Cele działania:
1. Popularyzacja brydża
sportowego
2. Szkolenie dzieci i
młodzieży
3. Kursy dla dorosłych
4. Udział w rozgrywkach
ligowych i turniejach

ul. Kościuszki
17/3
69-200 Sulęcin

Przemysław
Wojtczak - prezes
Irena Buczkowska
Stanisław Czuba,

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
20.02.2017

NIE

ES.512.2.2017

Os. Kopernika
7, 69-200
Sulęcin

Wioleta Markowska prezes,
Anna Warkocz,
Joanna Czułowska,
Henryk Górski

Komisja
Rewizyjna:
Zbigniew
Kędziora,
Stanisław Łuksa,
Zbigniew Dauksza

Uchwała nr 2/2017
z dnia 04.05.2017

NIE

ES.512.3.2017

2. Teren działania:
Rzeczpospolita Polska

17.05.2017

3. Środki działania:
Działalność społeczna
członków
1. Cele działania:
1. Organizacja,
popularyzacja i rozwój
badmintona na terenie
działania
2. Reprezentowanie,
ochrona praw i interesów
oraz koordynacja działań
członków i zawodników
Stowarzyszenia

2. Teren działania:
Rzeczpospolita Polska

10.

3
.

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW
JEZIORA
LUBNIEWSKO

13.06.2018

3. Środki działania:
1. Organizowanie pracy
szkoleniowej i
wychowawczej wśród
zawodników
Stowarzyszenia
2. Opracowywanie
kierunków rozwoju
badmintona w Sulęcinie i
na terenie województwa.
3. Prowadzenie
działalności w zakresie
rekreacji ruchowej
4. Kierowanie i
koordynowanie działań
związanych z
uprawianiem i
upowszechnianiem
badmintona na terenie
działania
5. Organizowanie
zawodów, imprez
sportowo-rekreacyjnych,
w tym o zasięgu
międzynarodowym.
6. Reprezentowanie
sulęcińskiego badmintona
we właściwych
organizacjach
działających w Polsce
oraz udziału w krajowym
współzawodnictwie
sportowym.
7. Wspieranie i pomoc w
tworzeniu i prowadzeniu
uczniowskich klubów
sportowych o profilu
badmintona.
8. Współdziałanie i
koordynowanie rozwoju
sportu z władzami miasta
oraz z innymi klubami
działającymi w Sulęcinie
1. Cele działania:
1.Ochrona środowiska
wodnego Jeziora
Lubiewsko.
2. Ochrona lasów
otaczających jezioro
Lubiewsko.
3.Organizacja
wypoczynku i rekreacji dla
członków stowarzyszenia

ul. Gorzowska
27a
69-210
Lubniewice

Wiesław Żyła-Prezes
Mariusz Starzycki

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2018
z dnia 15.05.2018 r

NIE

ES.512.1.2018

i członków ich rodzin.
2. Teren działania:
Brzeg jeziora Lubniewsko
z przyległymi terenami
leśnymi.

11.

STOWARZYSZENIE
CHÓRU BIAŁY
ORZEŁ
W SULĘCINIE

01.08.2018

3. Środki działania:
Nieodpłatne:
1.uczestniczenie w
akcjach zadrzewiania i
sprzątania lasu,
2.wspomaganie służb
leśnych w ochronie lasu i
jego zasobów,
3.monitorowanie jeziora i
jego ochrona przed
nielegalnymi połowami
ryb,
4. organizowanie
czynnego wypoczynku
członków: rajdy
rowerowe, spływy
kajakowe.
1. Cele działania:
1.Popularyzacja kultury
muzycznej chóru (pieśni
patriotyczne, religijne,
kresowe) .
2.Kształtowanie i
upowszechnianie kultury
muzycznej, twórcze
pobudzanie aktywności
muzycznej oraz
promowanie dorobku
artystycznego i
kulturalnego członków
Stowarzyszenia.
3.Pełnienie funkcji
Ambasadora Ziemi
Sulęcińskiej.
2. Teren działania:
Gmina Sulęcin, Powiat
Sulęciński, Województwo
Lubuskie, Cała Polska.
3. Środki działania:
1.Organizacja koncertów,
spotkań i festiwali.
2.Organizacja wyjazdów
w celach koncertowych.
3. Współpraca z
instytucjami o podobnych
celach działania.

ul. Park
Bankowy 7,
69-200 Sulęcin

Stanisława
Makowska – Prezes
Adam RutynaWiceprezes
Ewa Sarbicka –
sekretarz
Helena Łukaszczuk –
skarbnik
Stanisław Czak –
członek zarządu z
głosem doradczym

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2018
z dnia 27.07.2018r.

NIE

ES.512.2.2018

1. Cele działania:
1. Opieka nad Kościołem
Filialnym pod wezwaniem
Matki Bożej Szkaplerznej
w Głuchowie oraz
należącym do niego
terenem i ich zabytkową
substancją
2. krzewienie wartości
chrześcijańskich, kultury i
tradycji dawnych oraz
dzisiejszych mieszkańców
sołectw należących do
kościoła w Głuchowie
położonych na terenach
Błot Warciańskich

12.

TOWARZYSTWO
PRZYJACIÓŁ
KOŚCIOŁA
W GŁUCHOWIE

2.Teren działania
Rzeczpospolita Polska
ze szczególnym
uwzględnieniem wsi
Głuchowo i woj.
lubuskiego
30.10.2018

3.Środki działania
Działania w zakresie:
a) podtrzymywania
i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej,
b)działalności
wspomagającej rozwój
wspólnot
i
społeczności lokalnych,
c) nauki, edukacji, oświaty
i wychowania,
d)kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
e) ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego;
f)turystyki
i krajoznawstwa,

ul. Lemierzycka
2 Głuchowo
66-436 Słońsk

Kamila Czubek –
Prezes
Paweł Rykała –
Wiceprezes
Zygmunt Pławecki Skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2/2018
z dnia
05.10.2018r.

NIE

ES.512.3.2018

g) promocji i organizacji
wolontariatu,
h) działalności na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami,
i) propagowanie i
organizowanie wymiany
międzykulturowej,
w szczególności przez
organizowanie wyjazdów,
warsztatów, prelekcji
j) organizowanie
konferencji, seminariów,
szkoleń i wykładów,
k) organizowanie imprez
kulturalnych,
l) wydawanie książek,
czasopism, broszur
związanych z celami
Stowarzyszenia,
m) pomocy Polonii i
Polakom za granicą,
n) działalności na rzecz
kombatantów
i
osób represjonowanych,
o) promocji
Rzeczypospolitej Polskiej
za granicą,
p)rewitalizacji,

________________________________
1)
2)
3)

W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

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).
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.
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.”.
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.
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”.
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.
W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
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.
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

