Artur Gustołek –
prezes,
Bartosz Rucki –
wiceprezes,
Bogusława
Gorzała –
sekretarz.

7

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

8

-Uchwała o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia 23 maja
2016 r.

Zastosowanie wobec
stowarzyszenia zwykłego
środków nadzoru11)

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego5)
6

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

5

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego9)

4

1.
1) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: duchowego,
ekologicznego, kulturalnego, społecznego i gospodarczego Stoku
Lackiego.
2) Integracja mieszkańców Stoku Lackiego i okolic.
3) Współpraca z instytucjami i ośrodkami mającymi siedzibę w stoku
Lackim i okolicy.
4) Promocja Stoku Lackiego, gminy i regionu.
5) Opracowanie strategii rozwoju miejscowości Stok Lacki.
6) Inicjowanie i wspieranie i organizowanie działalności sportowej i
rekreacyjnej.
7) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
8) Rozwijanie zainteresowań wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.
9) Przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym.
10) Ochrona i promocja zdrowia.
11) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
12) Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
13) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
14) Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie
świadomości prawnej społeczeństwa.
15) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
16) Działalność charytatywna
17) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz
języka regionalnego.
18) Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej
rozumieniu stawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz.U.z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)
19) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
20) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
21) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
22) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
23) Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, w tym edukacja pozaszkolna,
oświata i wychowanie.
24) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży.
25) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
26) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego.
27) Turystyka i krajoznawstwo.
28) Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
29) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji .
30) Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
31) Ratownictwo i ochrona ludności.
32) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i

Status organizacji pożytku
publicznego8)

3

6 czerwca
2016r.

Regulamin działalności
stowarzyszenia
zwykłego7)

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)

Adres siedziby
stowarzyszenia zwykłego

2

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3)

Stok Lacki Folwark, ul. Chabrowa 78, 08-110 Siedlce

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

1

1/2016 MIESZKAŃCY
I PRZYJACIELE
STOKU
LACKIEGO

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego2)

Daty wpisów
do ewidencji1)

Numer kolejny w
ewidencji

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SIEDLECKIEGO

Uwagi12)

9

10

11

12

13

NIE

-Uchwała nr 1/10/2016 z
dnia 8 października 2016 r.
w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie
Stowarzyszenia „Mieszkańcy
i Przyjaciele Stoku Lackiego”

Do podpisywania
dokumentów
związanych z
działalnością
Stowarzyszenia
upoważniony jest
jednoosobowo
każdy z członków
zarządu.

1

wojen w kraju i za granicą.
33) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
34) Promocja i organizacja wolontariatu
35) Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
36) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
37) Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
38) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
39) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
40) Działania z zakresu rewitalizacji.
2. Cała Polska ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Stok Lacki
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Inspirowanie różnych środowisk w gminie, powiecie i regionie do
tworzenia niezbędnych warunków dla prawidłowego rozwoju dorosłych,
dzieci i młodzieży.
2) Realizacja projektów służących społeczności lokalnej w zakresie
edukacji, kultury, kultury fizycznej, zdrowotnej zalecanych przez władze
państwowe i samorządowe różnego szczebla.
3) Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych instytucji
i organizacji wspierających działalność stowarzyszeń.
4) Współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie
rozwoju duchowego, ekologicznego, kulturalnego, społecznego i
gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem promocji sportu,
rekreacji oraz wiedzy historycznej na temat Stoku Lackiego i okolic.
5) Propagowanie i współorganizowanie masowych imprez kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych.
6) Promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez
aktywność ruchową, organizację poradnictwa, spotkań dyskusyjnych,
wycieczek, plenerów, galerii, wystaw, itp.
7) Korzystanie z pomocy wolontariuszy.
8) Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu
aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.
9) Działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w celu
kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych.
10) Organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji itp.
działań
11) Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży.
12) Wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży.
13)Inicjowanie i koordynowanie programów profilaktycznych.
14) Udzielanie wsparcia rodzinom dysfunkcjonalnym, szczególnie
rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi.
15) Prowadzenie poradnictwa zawodowego, psychologicznego i
prawnego oraz innych przedsięwzięć służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
16) Propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum
zainteresowania Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności
statutowej.
17) Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów
statutowych.
18) Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz
pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie,
organizowanie tych imprez.
19) Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i
innych wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe
Stowarzyszenia.
20) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
m.in. poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską.
21) Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w
celu ułatwienia działalności statutowej.
22) Opracowywanie projektów i programów służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

2

19 lipca
2016 r.

1.
1) Aktywizacja i promowanie mieszkańców w życiu społecznym,
gospodarczym i kulturalnym wsi Żabokliki;
2) Podejmowanie działań integrujących mieszkańców z różnych
środowisk i pokoleń;
3) Reprezentowanie interesów mieszkańców wsi Żabokliki poprzez
podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społecznoekonomicznej i zawodowej mieszkańców z różnych środowisk;
4) Współpraca z propagatorami regionalnej kultury, wytwórcami
ludowymi;
5) Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu promocji zdrowia,
zwalczanie patologii (alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie);
6) Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
starszych i samotnych;
7) Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój sportu
turystyki i agroturystyki;
8) Ekologia i ochrona przyrody;
9) Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa wsi
Żabokliki i okolic;
10) Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej,
instruktarzowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej;
11) Prace na rzecz dzieci i młodzieży z terenu wsi Żabokliki i okolic;
12) Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o
zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym;
13) Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia
kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców wsi
Żabokliki i okolic;
14) Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego
twórców;
15) Sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej;
16) Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich,
środowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych z terenu wsi Żabokliki
i okolic.

Żabokliki, ul. Kwiatowa 71, 08-110 Siedlce

2/2016 NASZE
ŻABOKLIKI

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:
Małgorzata
KondraciukPrezes
Jerzy Piekart –
Zastępca Prezesa
Beata Zemło –
Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Jolanta MarciniukPrzewodnicząca
Komisji

Uchwała o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia
6 lipca 2016 r.

NIE

Andrzej Dmowski –
Sekretarz
Piotr Miroński –
Członek

Do składania
oświadczeń woli w
imieniu
stowarzyszenia
uprawnionych jest
dwóch członków
zarządu
działających
łącznie.

2. Teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza jej granicami.
3.
1) Wspieranie działalności świetlicy oraz współfinansowanie inwestycji
w jej doposażaniu,
2) Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej jak również od innych
instytucji i organizacji wspierających działalność stowarzyszenia;
3) Organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji i innych
działań;
4) Prowadzenie działalności informacyjnej;
5) Ułatwianie wymiany informacji i sąsiedzkich kontaktów;
6) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, jednostkami
edukacyjnymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego
przekazu;
7) Nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji z organizacjami i
instytucjami, które obejmują swoim działaniem obszary zbieżne z
celami Stowarzyszenia;
8) Wspieranie organizacji pozarządowych i grup samopomocowych,
organizowanie wolontariatu, poszukiwanie dróg rozwoju aktywności
społecznej;
9) Doradztwo i pomoc organizacyjno-rzeczową oraz szkolenie członków i
innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
10) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia
poprzez aktywność: kulturalną i towarzyską, jak również integrującą
członków stowarzyszenia, sponsorów i darczyńców;
11) Działalność wydawniczą.
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4/2016 „Stowarzyszenie 9 sierpnia
na Rzecz Badań, 2016 r.
Edukacji i
Rozwoju
BADEROZ”

1.
1) Inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej,
głównie przez propagowanie w szkołach podstawowych i
gimnazjalnych założeń Karate Kyokushin oraz elementów
samoobrony.
2) Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży,
zwłaszcza terenów wiejskich z ograniczonymi możliwościami dostępu
do różnorodnych form rozwoju sportowego.
3) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
4) Ochrona i promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.
5) Czynny udział w życiu społecznym
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska ze szczególnym
uwzględnieniem powiatu siedleckiego.
3.
1) Organizację zajęć w Bushido tworzonych w ramach sekcji w
poszczególnych szkołach
2) Udział członków sekcji w seminariach szkoleniowych oraz zawodach
3) Integrację dzieci i młodzieży oraz przełamywanie barier wiekowych i
środowiskowych
4) Upowszechnianie środowisku karate kyokushin, ukierunkowanego na
samoobronę.
5) Inspirowanie różnych środowisk do tworzenia niezbędnych warunków
dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.
6) Realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i
edukacji zalecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego
szczebla.
7) Współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w
zakresie promocji sportu.
8) Propagowanie i organizowanie imprez sportowych, wyjazdów
sportowych i rekreacyjnych
9) Promocję zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień poprzez
aktywność ruchową
10)Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etyczno-moralnego
wśród zawodników i instruktorów, zgodnie z etykietą karate.
1.
1) Inicjowanie oraz prowadzenie prac badawczych oraz prac
rozwojowych na rzecz lokalnych i regionalnych potrzeb na obszarze
działania Stowarzyszenia,
2) Prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej mającej na celu
podnoszenie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie
organizowania działalności gospodarczej oraz rozwiązywania
problemów społecznych,
3) Podejmowanie działań na rzecz wzrostu udziału społeczności lokalnej
w życiu publicznym na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia w
kontekście możliwości wykorzystania efektów zrealizowanych projektów
badawczych i edukacyjnych.
4) Upowszechnianie wyników zrealizowanych prac badawczych i prac
rozwojowych jak również innych opracowań badawczych dotyczących
problemów gospodarczych i społecznych na obszarze funkcjonowania
Stowarzyszenia,
5) Wspieranie koncepcji, projektów i działań podejmowanych przez inne
stowarzyszenia, organizacje i instytucje, zmierzających w kierunku
realizacji zbliżonych celów do wyznaczonych w niniejszym Regulaminie
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
w szczególności województwa mazowieckie, lubelskie, podlaskie.
3.
1) Opracowywanie projektów i wniosków badawczych, opinii, ekspertyz
2) prowadzenie terenowych badań źródłowych
3) Przygotowywanie okresowych analiz i raportów obejmujących
problematykę rozwoju gospodarczego i społecznego obszaru działalności
Stowarzyszenia , a w szczególności:
a) procesów rozwojowych wsi i rolnictwa w ujęciu lokalnym
(organizacyjnych, finansowania itp.)

Brzozów 107, 08-125 Suchożebry

„Akademia Sztuk 20 lipca
2016 r.
Walki –Jacek
Szymański”

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:
Jacek Szymański
- Prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia
17 lipca 2016 r.

NIE

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia
27 lipca 2016 r.

NIE

Robert
Jastrzębski –
Wiceprezes
Monika
Szymański –
Sekretarz
Do podpisywania
dokumentów
związanych z
działalnością
Stowarzyszenia
upoważniony jest
jednoosobowo
każdy z członków
zarządu

Nowe Iganie, ul. Gen. I. Prądzyńskiego 51 , 08-103 Siedlce

3/2016

Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel:
Kazimierz
Łęczycki
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Stok Lacki , ul. Pałacowa 5, 08-110 Siedlce

5/2016 „SPPS” –
Stowarzyszenie
Przewoźników
Pasażerskich
w Siedlcach

b)lokalnych i regionalnych zróżnicowanych problemów społecznogospodarczych,
c) analiz i prognoz zmian strukturalnych na obszarach wiejskich,
d) analiz i ocen kształtowania się rynków środków produkcji oraz
produktów i usług w ujęciu lokalnym i regionalnym.
4) Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form
kształcenia, obejmujących swoim zakresem problemy funkcjonowania
przedsiębiorstw, gospodarstw rolniczych, umacniania rodziny,
wspierania osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej i
gospodarczej,
5) Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się
upowszechnianiem wiedzy
6)Prowadzenie Działalności doradczej i poradnictwa specjalistycznego.
7)Wspieranie różnych form działalności na rzecz rozwoju społeczności
lokalnych, ich wzajemnych kontaktów, współpracy oraz włączanie się w
działania podejmowane przez podmioty życia publicznego,
gospodarczego i społecznego na rzecz tworzenia warunków do rozwoju
inicjatyw obywatelskich,
8)Wspieranie wszelkich innych inicjatyw i działań podejmowanych na
obszarze działalności Stowarzyszenia, których cele są adekwatne do
postanowień niniejszego Regulaminu,
9) Wymiana posiadanych i nabywanych doświadczeń z innymi
organizacjami i osobami w zakresie metod i sposobów aktywizowania
społeczności lokalnych oraz podejmowanie działań na rzecz
kształtowania pozytywnego wizerunku obszarów Środkowo-Wschodniej
Polski w świadomości społeczeństwa polskiego.
10) Współpracę z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami
pozarządowymi w prowadzeniu prac rozwojowych, zwłaszcza
w zakresie praktycznych zastosowań istniejącej wiedzy z zakresu
zarządzania, ekonomik branżowych oraz polityki społecznej
i gospodarczej
11) Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, debat, prelekcji i
innych działań informacyjno-promocyjnych prowadzący6ch do
upowszechniania i popularyzacji efektów zrealizowanych przedsięwzięć
badawczo-edukacyjnych,
12)Współpracę ze środkami masowej komunikacji w zakresie
upowszechniania i promocji
13) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
zainteresowanymi osobami i organizacjami
14) Prowadzenie witryny internetowej Stowarzyszenia oraz współpraca z
portalami społecznościowymi i stronami internetowymi innych
organizacji,
15) Współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi w
przygotowaniu i opracowywaniu opinii, poglądów i postulatów
adresowanych do władz administracyjnych państwowych i
samorządowych różnych szczebli w zakresie tematów mieszczących się w
celach określonych w niniejszym Regulaminie.
16 sierpnia 1.
2016 r.
1) współpraca z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi i
zainteresowanymi organizacjami społecznymi, branżowymi i
gospodarczymi;
2) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń branżowych
pomiędzy podmiotami związanymi z transportem drogowym osób,
3) tworzenie korzystnych warunków ekonomicznych dla działalności
członków Stowarzyszenia
4) promocja usług świadczony6ch przez członków Stowarzyszenia
5) udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom Stowarzyszenia
w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i
międzynarodowego transportu drogowego osób
6) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec innych
podmiotów, w tym m.in. organizacji transportowych, turystycznych,
organów państwowych, samorządowych, sądów i administracji
publicznej,
7) dbałość o wysoki poziom kompetencji przewoźników i ich
pracowników oraz świadczonych przez nich usług

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:
1.Renata
Bogdalska
–
Gałach
2.Józef
Frankowski
3.Piotr
Frankowski
4.Małgorzata
Maliszewska
5. Kamil Łukasz
Słupski

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia
04.08 2016 r.

NIE

Do podpisywania
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8) szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów
podnoszących kwalifikacje przewoźników,
9) podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska
transportu drogowego osób,
10) kształtowanie wśród przewoźników zasad współpracy i etyki
zawodowej oraz kontrola i egzekwowanie ich przestrzegania;
11) ochrona interesów przewoźników osób jako grupy zawodowej
2.

dokumentów
związanych z
działalnością
Stowarzyszenia
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających
łącznie.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej
Polskiej i zagranica.

6/2016 NATURA-LNIE
4x4

17 sierpnia 1.
2016 r.
1) ochrona środowiska naturalnego
1. 2) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc
organizacjom zrzeszonym wokół idei obronności ojczyzny
2. 3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży,
3. 4) działalność na rzecz integracji środowiska ekstremalnych sportów
motorowych
4. 5) działalność charytatywna,
5. 6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
6. 7) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą,
7. 8) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
8. 9) promocja i organizacja wolontariatu,
9. 10) promocja turystyki
10. 11) popularyzacja idei społeczeństwa obywatelskiego
11. 12) rozwijanie i propagowanie kultury i wiedzy motoryzacyjnej
12. 13) promocja turystyki „off road”
13. 14) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu
terytorialnego,
14. 15) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest:
ochrona środowiska naturalnego,
16) promocja turystyki.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska
3.
1) współpracę z organami państwa
2) współpracę z gospodarstwami państwowymi
3) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego

Stare Opole , ul. Lipowa 15, 08-103 Siedlce

3.
1) występowanie z inicjatywami wobec organów władzy publicznej w
sprawach szeroko rozumianej infrastruktury transportowej,
2) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów władzy
publicznej,
3) występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia m.in.
przed sądami, instytucjami, organizacjami oraz wszelkimi organami
władzy publicznej
4) współpracę z wszelkimi podmiotami o podobnych celach działania;
5) współpracę z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie podnoszenia
kwalifikacji członków Stowarzyszenia
6) informowanie członków Stowarzyszenia o obowiązujących
przepisach, zwyczajach, stosowanej polityce działania
7) organizowanie spotkań, kursów, szkoleń i konferencji podnoszących
kwalifikacje członków Stowarzyszenia
8) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych integrujących
członków Stowarzyszenia,
9) inne działania realizujące cele statutowe
Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:
1.Dariusz
Drabek- Prezes
2.Krzysztof
Radzikowskiczłonek Zarządu
3. Piotr Prokuratczłonek Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia
16.08 2016 r.

NIE

Do reprezentacji
Stowarzyszenia
na zewnątrz
uprawniony jest
każdy członek
Zarządu.
Zobowiązania
powyżej 1000 zł
wymagają zgody
przynajmniej
dwóch Członków
Zarządu.
Zgody wszystkich
członków
Stowarzyszenia
wymagają:
-nabycie oraz
zbycie
nieruchomości lub
prawa
użytkowania
wieczystego
-ustanowienie
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ograniczonego
prawa
rzeczowego
-zawarcie umowy
kredytu albo
pożyczki
-przejęcie długu,
uznanie długu,
zwolnieniu z
długu,
przystąpieniu do
długu, zawarciu
umowy
poręczenia lub
zawarciu innej
podobnej umowy
-zaciąganie
zobowiązań
przekraczających
wartość 10 000 zł

Seroczyn, ul. Siedlecka 30,
08-116 Seroczyn

7/2017 Klub Historyczno 5 lipca
Kolekcjonerski
2017 r.
im. Bogusława
Wernera

4) organizację szkoleń
5) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych,
kulturalnych, sportowych i innych
6) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów
Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,
7) organizację wycieczek, rajdów, spotkań, zlotów miłośników turystyki
zmotoryzowanej
8) działalność reklamową mającą na celu promowanie celów
stowarzyszenia
9) organizowanie sportowych i turystycznych zawodów motorowych
10) udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz
turystycznych
11) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań
dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,
12) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów
i działań realizujących cele Stowarzyszenia,
13) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy
Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie
celów Stowarzyszenia,
14) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób
prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,
15) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich
beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów
Stowarzyszenia,
16) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali
honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za
działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez
Stowarzyszenie,
17) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez
mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
18) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu
w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i
przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
19) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich
dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego
komunikowania,
20) wymianę i edukację kulturalną,
21) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i
podmiotami,
22) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
23) współpracę z samorządami, mediami i organizacjami
pozarządowymi,
24) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną
z celami Stowarzyszenia,
25) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie
celami Stowarzyszenia,
26) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez:
organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w
kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
27) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw
wspierających działalność statutową Stowarzyszenia
28) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług
wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami
Stowarzyszenia.
1.
1)propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa
przedmiotów materialnych będących odbiciem zainteresowań członków
Stowarzyszenia,
2)gromadzenie wszelkich pamiątek związanych z miejscowością
Seroczyn oraz rejonem,
3) troszczenie się o miejsca i obiekty historyczne w tym Miejsca Pamięci
Narodowej oraz obiekty zabytkowe,
4)prowadzenie akcji wystawienniczych zbirów członków Stowarzyszenia,
5) rozwijanie wśród członków Stowarzyszenia, młodzieży szkolnej i
innych grup społecznych poszanowania i ochrony dóbr kultury

Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel:
Damian
Lewandowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia
15.03.2017r.

NIE
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narodowej, świadectw przeszłości i wytworów myśli ludzkiej,
6)współdziałanie z innymi organizacjami i związkami w dziale
upowszechniania kolekcjonerstwa,
7) popularyzowanie zbieractwa i kolekcjonerstwa poprzez własne
wydawnictwa czy pamiątki,
8)promowanie ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego,
9) propagowanie turystyki i krajoznawstwa.

9/2018 Stowarzyszenie
Zielony Zakątek

8 grudnia
2017 r.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) inspirowanie różnych środowisk w regionie do udziału w projektach
celowych stowarzyszenia,
2) korzystanie z pomocy wolontariuszy,
3) organizowanie projektów lokalnych o charakterze kulturalnym,
rozrywkowym i turystycznym.
14 lutego 1.
2018 r.
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) upowszechnianie kultury - ze szczególnym uwzględnieniem kultury
regionalnej i ochrony dziedzictwa;
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
5) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa w Unii
Europejskiej;
6) ochrona i poprawy stanu środowiska - w tym propagowanie edukacji
ekologicznej ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) ochrona i promocja zdrowia;
8) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
9) działalność charytatywna;
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy - w tym rozwój
przedsiębiorczości;
11) działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających
rozwój demokracji;
12) propagowanie idei samorządności lokalnej;

08-110 Siedlce, Strzała ul. Stawowa 9

8/2017 Majówka –
Kopiec Pamięci

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizację zebrań, prelekcji, poradnictwa, wystaw
2) wydawanie i bieżące aktualizowanie katalogów, folderów i innego
rodzaju publikacji,
3) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi,
4) wydawanie własnych opracowań zbiorów specjalistycznych, pamiątek
z symboliką Stowarzyszenia, folderów, plakatów,
5) organizowanie porad, konsultacji i wycieczek klubowych związanych
z kolekcjonerstwem,
6) organizowanie akcji mających na celu zachowanie pamięci
historycznej wśród mieszkańców oraz dbanie o obiekty związane
z historią Seroczyna i okolic, w tym obiekty zabytkowe,
7) propagowanie postaw ekologicznych i opieka nad obiektami
przyrodniczymi
8) organizowanie wycieczek krajoznawczych.
1.
1) działania w celu przywrócenia społecznej funkcji terenu obiektu –
„Kopiec Piłsudskiego w Majówce”,
2) kultywowanie pamięci o wydarzeniach minionego stulecia,
3) integrowanie lokalnej społeczności,
4) rozwój turystyki w regionie,
5) propagowanie i organizowanie masowych imprez kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych,
6) przywracanie walorów użytkowych i estetycznych otoczenia.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo mazowieckie.

Zawady, 75, gm. 08-109 Przesmyki

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel:
Urszula Łęczycka

Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel:

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia
02.12.2017 r.

NIE

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
NIE
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia 25.05.2018 r.

Jolanta
Kondraciuk
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Stowarzyszenie
reprezentuje
Przedstawiciel:
Izabela Kowal

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
na
zebraniu
założycielskim
Stowarzyszenia
zwykłego
w dniu 25.05.2018 r.

Wpis przeniesiony do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Siedlce w związku ze zmianą adresu.

10/2018 Stowarzyszenie
„WESOŁE
SENIORITY”

3.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum
publicznym;
2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi
instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
3) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz
społeczeństwa;
4) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
5) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
6) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych
celów Stowarzyszenia;
7) prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych na rzecz ochrony
zdrowia i spraw z zakresu polityki społecznej;
8) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań.
9) prowadzenie działań kulturalnych , edukacyjnych na rzecz ochrony
zdrowia , polityki społecznej itp.
10) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań
14 czerwca 1.
2018 r.
Celem stowarzyszenia jest:
• Wspieranie wszechstronnego rozwoju: ekologicznego, kulturalnego,
sportowego, społecznego i gospodarczego wsi Białki i okolic.
• Integracja mieszkańców Białk i okolic.
• Rozwijanie zainteresowań wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.
• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
• Działalność charytatywna i pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji
życiowej.
• Ochrona i promocja zdrowia i bezpieczeństwa
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.
• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży.
• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
• Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego.
• Turystyka i krajoznawstwo.
• Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
• Promocja i organizacja wolontariatu.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
i zagranica.
3.
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
• Inspirowanie różnych środowisk w gminie, powiecie i regionie do
tworzenia niezbędnych warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci,
młodzieży i dorosłych.

Białki, ul. Diamentowa 136, 08-110 Siedlce

13) działalność na rzecz społeczeństwa informacyjnego;
14) działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw
konsumentów;
15) budowanie więzi międzyludzkich;
16) poprawa estetyki wyglądu wsi i osiedli ;
17) wspieranie wszelkich lokalnych inicjatyw służących:
zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, ochronie dziedzictwa
kulturowego, ochronie środowiska i kształtowaniu przyjaznych
człowiekowi warunków przestrzennych ;
18) kształtowanie przyjaznych warunków służących uczestnictwu
obywateli w procesach decyzyjnych dotyczących spraw lokalnych;
19) propagowanie działań na rzecz przejrzystości życia publicznego;
20) wypowiadanie się w sprawach publicznych;
21) inicjowanie i opracowanie własnych projektów rozwoju wsi;
22) aktywizacja ludności wiejskiej, współpraca i współdziałanie z
władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w
zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i
gospodarki wsi oraz przepisów prawa miejscowego
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
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1) budowę toru motocrossowego
2) pozyskiwanie sponsorów wspierających stowarzyszenie
3) organizowanie szkoleń z techniki bezpiecznej i kulturalnej jazdy
motorem
4) organizacja wyjazdów w celu brania udziału w zawodach
motocrossowych, enduro i hard enduro
5) pozyskiwanie sprzętu sportowo – rekreacyjnego
6) organizowanie imprez o charakterze publicznym w szczególności
pokazów jazdy motorowej, brania udziału w imprezach
organizowanych przez inne grupy formalne i nieformalne oraz
stowarzyszenia i kluby
7) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, zajęć
rekreacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
8) organizowanie zawodów z jazdy motocyklem dla swoich członków oraz
dla środowiska działania, jak również branie udziału w imprezach
sportowych organizowanych przez samorządy terytorialne, państwowe
organizacje kultury fizycznej i sportu oraz inne organizacje w kraju i
zagranicą

08-130 Kotuń, ul. Reymonta 23c

11/2018 Stowarzyszenie
Enduro SRC

• Realizację projektów służących społeczności lokalnej w zakresie
edukacji, kultury, kultury fizycznej, zdrowotnej zalecanych przez
władze państwowe i samorządowe różnego szczebla.
• Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych instytucji i
organizacji wspierających działalność stowarzyszeń.
• Współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie
rozwoju duchowego, ekologicznego, kulturalnego, społecznego i
gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem promocji sportu,
rekreacji oraz wiedzy historycznej.
• Propagowanie i współorganizowanie masowych imprez kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych.
• Promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez
aktywność ruchową, organizację poradnictwa, spotkań dyskusyjnych,
wycieczek, plenerów, galerii, wystaw, itp.
• Korzystanie z pomocy wolontariuszy.
• Działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w celu
kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych.
• Organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji działań
itp.
• Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży.
• Wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży.
• Inicjowanie i koordynowanie programów profilaktycznych.
• Udzielanie wsparcia rodzinom i osobom potrzebującym.
• Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia m.in.
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską.
• Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w
celu ułatwienia działalności statutowej.
20 listopada 1.
2018 r.
Celem stowarzyszenia jest:
1) Rozwój sportu i rekreacji – w tym sportu motorowego wśród
społeczności lokalnej
2) Rozwijanie działalności popularyzatorsko propagandowej za
pośrednictwem środków masowego przekazu
3) Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnej formy wypoczynku
wśród dzieci, młodzieży i osób starszych
4) Działalność charytatywna
5) Ochrona środowiska naturalnego
6) Wspieranie członków Stowarzyszenia i ich dzieci we wszystkich
sprawach życiowych
2.
1) Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
2) Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na
terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
NIE
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia 07.11.2018 r.

1. Tomasz
ChwedczukPrezes
2. Piotr Drabarczyk
– Zastępca Prezesa
3. Krzysztof
Sakowski –
I członek Zarządu
4. Piotr Kosyl –
II członek Zarządu
5. Konrad
Wąsowski –
Skarbnik
Zarząd jest
powołany do
kierowania całą
działalnością
Stowarzyszenia w
okresie między
Walnymi
Zebraniami,
zgodnie z
uchwałami
Walnego Zebrania
Członków i
reprezentuje
Stowarzyszenie na
zewnątrz.
Podjęcie przez
Zarząd decyzji
przekraczającej
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12/2019 Centrum
Organizacji
Pozarządowych
DZIAŁANIEROZWÓJ

9 stycznia
2019 r.

1.
Cele działania Stowarzyszenia:
1) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
i wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie krajowym
i europejskim,
2) rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie
poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
3) rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych w sprawach
wspólnych dla wszystkich organizacji członkowskich,
4) kształtowanie
i promowanie sprzyjających postaw społecznych
wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego
wizerunku,
5) działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych
z administracją publiczną wszystkich szczebli,
6) prowadzenie prac na rzecz stabilności ekonomicznej organizacji
pozarządowych i poszukiwania źródeł nowych środków finansowych
dla organizacji pozarządowych
7) nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami,
8) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wzmacniania
umiejętności liderów organizacji pozarządowych oraz poszerzanie ich
wiedzy z zakresu polityk publicznych,
9) wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępu do kultury
i podnoszenie kompetencji kulturalnych obywateli,
10) wspieranie aktywności społecznej w obszarze kultury,
11) wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania
kulturą.

Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 41, 08-110 Siedlce

9) udział w innych działaniach wpływających na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.

uprawnienia
zwykłego zarządu
wymaga zgody
wszystkich
członków
stowarzyszenia.
Są to w
szczególności:
- nabycie oraz
zbycie nieruchomości lub prawa
użytkowania
wieczystego
- ustanowienie
ograniczonego
prawa rzeczowego
- zawarcie umowy
kredytu albo
pożyczki
- przejęcie długu,
uznanie długu,
zwolnieniu z długu,
przystąpieniu do
długu, zawarciu
umowy poręczenia
lub zawarciu innej
podobnej umowy
- zaciąganie innych
zobowiązań
przekraczających
wartość 10 000 zł
Przedstawiciel
Stowarzyszenie
reprezentujący
zwykłe nie posiada
organu kontroli
Agata Tymosiak
wewnętrznej.

Uchwała o przyjęciu
NIE
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia 28.12.2019r.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska
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13/2020 Stowarzyszenie
„Zorza”

13 sierpnia
2020 r.

1) popularyzacja wśród organizacji standardów wynikających
z ustalonych zasad, w szczególności Karty Zasad Działania Organizacji
Pozarządowych, przyjętych uchwałą Walnego Zebrania,
2) propagowanie tych standardów, w tym szczególnie dotyczących jakości
i efektywności działania, w środowisku organizacji pozarządowych,
3) tworzenie warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów,
a także upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań,
4) prowadzenie prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla
środowiska organizacji pozarządowych, monitorowanie tych regulacji,
a także ich przestrzegania,
5) zbieranie informacji dotyczących relacji organizacji pozarządowych
z administracją publiczną, szczególnie tych, które są istotne dla
praktycznej realizacji zasady pomocniczości,
6) zbieranie informacji na temat zasad i praktyk związanych
z dostępnością środków finansowych dla organizacji pozarządowych,
7) inicjowanie działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku
organizacji pozarządowych, w szczególności poprzez przygotowanie
strategii
informacyjnych
dotyczących
sektora
organizacji
pozarządowych,
8) prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej,
9) prowadzenie działań mediacyjnych,
10) zajmowanie stanowiska wobec praktyk związanych z działalnością
organizacji pozarządowych,
11) upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych,
12) organizowanie szkoleń i prowadzenie działań edukacyjnych
w zakresie szeroko rozumianej partycypacji społecznej i dialogu
obywatelskiego.
1.
Cel działania stowarzyszenia:
a) wspieranie wszechstronnego rozwoju: ekologicznego, kulturalnego,
sportowego, społecznego i gospodarczego miasta Siedlec i okolic,
b) podejmowanie działań integrujących mieszkańców z różnych środowisk
i pokoleń,
c) rozwijanie zainteresowań wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,
d) podejmowanie i wspieranie działań z zakresu promocji zdrowia,
zwalczanie patologii (alkoholizmu, narkomani, przemocy w rodzinie),
e) działalność charytatywna i pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji
życiowej
f) ochrona i promocja zdrowia i bezpieczeństwa,
g) aktywizacja i promowanie osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
h) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych,
i) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży,
j) prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej,
instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej,
k) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
l) turystyka i krajoznawstwo,
m) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
n)promocja i organizacja wolontariatu,
__________________________________________________________________________________
2. Terenem działania stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
__________________________________________________________________________________
3.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) inspirowanie różnych środowisk w gminie, powiecie , regionie do
tworzenia niezbędnych warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci,
młodzieży i dorosłych,
b) realizację projektów służących społeczności lokalnej w zakresie
edukacji, kultury fizycznej, zdrowotnej zalecanych przez władze
państwowe i samorządowe różnego szczebla,
c) pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych instytucji i

Błogoszcz, ul. Wspólna 6, 08-110 Siedlce

3.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Stowarzyszenie
reprezentuje
Zarząd:
1) Izabela Kowal
-Prezes
2) Małgorzata
Ostapowicz
-Wiceprezes
Najwyższą władzą
Stowarzyszenia
jest Zebranie
Członków. W
okresie między
Zebraniami
Stowarzyszeniem
kieruje Zarząd.
Kadencja Zarządu
trwa 4 lata.
Stowarzyszenie
reprezentuje
dwóch członków
Zarządu
działających
wspólnie.
Podejmowanie
przez Zarząd
czynności
przekraczających
zakres zwykłego
zarządu wymaga
uprzedniej zgody
wszystkich
członków
Stowarzyszenia.
Dotyczy to:

Stowarzyszenie
Uchwała
o
przyjęciu NIE
zwykłe nie posiada regulaminu stowarzyszenia
organu
kontroli zwykłego z dnia 24.07.2020r.
wewnętrznej.
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organizacji wspierających działalność stowarzyszeń,
d) współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i instytucjami w zakresie
rozwoju duchowego, ekologicznego, kulturalnego, społecznego i
gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem promocji sportu,
rekreacji oraz wiedzy historycznej,
e) propagowanie i współorganizowanie masowych imprez kulturalnych ,
sportowych, rekreacyjnych,
f) promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów poprzez aktywność
ruchową, organizację poradnictwa, spotkań dyskusyjnych, wycieczek,
plenerów, -galerii, wystaw itp.,
g) korzystanie z pomocy wolontariuszy,
h) działalność informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w celu
kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych,
i) organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji, działań
itp.
j) organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci
i młodzieży,
k) wspieranie działań świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży,
l) inicjowanie i koordynowanie programów profilaktycznych,
m) udzielanie wsparcia rodzinom i osobom potrzebującym,
n) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia m.in.
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską,
o) dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w
celu ułatwienia działalności statutowej.

- nabycia oraz
zbycie
nieruchomości lub
prawa
użytkowania
wieczystego
-ustanowienia
ograniczonego
prawa
rzeczowego,
-zawarcia umowy
kredytu lub
pożyczki
-przyjęcia długu,
uznanie długu,
zwolnienia z
długu,
przystąpienia do
długu, zawarcie
umowy
poręczenia, lub
zawarcia innej
podobnej umowy,
-zaciągnięcia
innych
zobowiązań
przekraczających
wartość 10000 zł.

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.
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.”.

6)

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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