Załącznik
do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 2 maja 2016 r. (poz. 644)

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
(obowiązuje od dnia 20 maja 2016 r.)

Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji1)

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego 5)

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego 6)

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego 7)

Status
organizacji
pożytku
publicznego8)

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego 9)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela Izabela Katarzyna
Kwiatkowska.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego 10)

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego 2)
Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru 11)

Uwagi 12)

11.

12.

13.

1. Art. 25
ust. 2 pkt 2
ustawy;
Prezydent
Miasta
Zielona Góra,
28.03.2018 r.

Sygn. akt:
SK-V.512.24.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego 4)

1.

1

2.

Biuro
Ochrony Zwierząt
w Zielonej Górze

3.

03.11.2016;
08.08.2017

4.
1. Cele Stowarzyszenia to:
a) wszechstronne propagowanie metod i technik
w zakresie ochrony zwierząt (PKD 94.99.Z)
b) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami
(PKD 94.99.Z)
c) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem
przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt
i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie
z samorządem terytorialnym oraz właściwymi
instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska
naturalnego(PKD 94.99.Z)
d) współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie
rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw
i wykroczeń związanych z prawami zwierząt
(PKD 94.99.Z)
e) organizowanie kursów i szkoleń dla Inspektorów
etatowych i społecznych Stowarzyszenia
(PKD 85.59.B)
f) aktywny udział w tworzeniu nowych przepisów prawa
w zakresie ochrony zwierząt w tym sporządzania opinii
(PKD 94.99.Z)
g) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie
zbierania informacji i wymiany doświadczeń w
dziedzinie ochrony zwierząt i ochrony środowiska
naturalnego (PKD 94.99.Z)
h) doradztwo i pomoc, prawna, organizacyjna oraz
szkolenie członków i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia
(PKD 74.90.Z)
i) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów
organizacji (PKD 94.99.Z).

2. Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Podejmowanie przez upoważnionych przedstawicieli
Stowarzyszenia interwencji w przypadkach znęcania się
nad zwierzętami lub konieczności ratowania życia lub
zdrowia zwierząt,
2) dokonywanie kontroli dobrostanu zwierząt we
współpracy z organami administracji publicznej,
3) współdziałanie z organami administracji publicznej
i samorządowej w ujawnianiu i ściganiu przestępstw oraz
wykroczeń przeciwko zwierzętom,
4) współdziałanie z organami administracji publicznej
i samorządowej w realizacji zadań publicznych
związanych z ochroną zwierząt,
5) prowadzenie akcji adopcji zwierząt, w szczególności
porzuconych, bezdomnych i odebranych właścicielom na
skutek okrutnego traktowania.

ul. Łukasiewicza 11A/2

65-012 Zielona Góra

1) uchwalenie:
30.04.2012 r.;
2) zmiana:
uchwała
nr 1/2016
z dnia
23.10.2016 r.

NIE

Stowarzyszenie
działa od
30.04.2012 r.

2

Zielonogórskie
Stowarzyszenie
Ośrodków
Szkolenia
Kierowców
w Zielonej Górze

04.11.2016

3

Voyager
Klub Polska
w Zielonej Górze

14.12.2016

4

Hivelion
w Zielonej Górze

20.03.2017

1. Cele Stowarzyszenia to:
a) Inspirowanie działań i działanie zmierzające do:
1. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Poprawy procesu szkolenia i egzaminowania
kandydatów na kierowców.
b) Obrona praw członków Stowarzyszenie i ich
interesów.
c) Działania na rzecz kształtowania etyki zawodowej.
d) Pomoc w zakresie organizowania szkolenia członków
Stowarzyszenia.
e) Pomoc w zakresie zakupu i wyposażenia ośrodków
szkolenia kierowców.
f) Wspomagania rozwoju gospodarczego
i przedsiębiorczości członków Stowarzyszenia.
g) Działania na rzecz podnoszenia świadomości i samo
organizacji instruktorów nauki jazdy i właścicieli
ośrodków szkolenia kierowców.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie spotkań koleżeńskich, narad
szkoleniowych i seminariów w zakresie procesów
szkoleniowych i egzaminacyjnych i innych zagadnień.
b) Pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej
zgodnie z przepisami prawa.
c) reprezentowanie członków Stowarzyszenia
w kontaktach z organami administracji państwowej,
samorządu terytorialnego, innymi stowarzyszeniami
i organizacjami funkcjonującymi na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
d) Organizowanie aukcji, akcji, konkursów związanych
z działalnością Stowarzyszenia.
e) Wydawanie materiałów szkoleniowych i biuletynów
o tematyce związanej z przepisami ruchu drogowego,
bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacjami
technicznymi związanymi z motoryzacją oraz
z kształceniem i egzaminowaniem kandydatów na
kierowców i kierowców.
f) Udzielanie informacji technicznych i prawnych dla
członków Stowarzyszenia.
g) Współpraca z instytucjami, firmami i organizacjami
działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
h) Współdziałanie z organami państwowymi w zakresie
tworzenia „Prawa o Ruchu Drogowym”.
i) Współpraca z innymi organizacjami będącymi
w strukturze pozarządowej.
j) Wymiana doświadczeń z innymi organizacjami.
k) Opiniowanie w zakresie ruchu drogowego i techniki
motoryzacyjnej.
1. Cele Stowarzyszenia to:
a) Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
b) Popularyzowanie wiedzy z dziedziny kodeksu
drogowego oraz kultury zachowania się w ruchu
drogowym.
c) Rozwój masowej i kwalifikowanej turystyki motorowej.
d) Współdziałanie z organami administracji, instytucjami
i organizacjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Masowe zrzeszanie sympatyków motoryzacji
amerykańskiej.
b) Organizowanie masowej i kwalifikowanej turystyki
motorowej.
c) Organizowanie, a także wspólnie z innymi
podmiotami prywatnymi i publicznymi akcji
propagujących szeroko pojętą technikę związaną
z pojazdami, świadomość ekologiczną i prawną.
1. Cele Stowarzyszenia to:
a) Promowanie sportów elektronicznych wśród
młodzieży.
b) Zachęcanie młodzieży do współrywalizacji.
2. Województwo lubuskie.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację turniejów sportów elektronicznych.
b) Organizację różnego typu imprez związanych
z grami i sportami elektronicznymi.
c) Współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnych
celach.

ul. Anieli Krzywoń 8A
65-514 Zielona Góra

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela Jakub Kawecki.

66-004 Zielona Góra,
ul. Racula-Drzonkowska 6A

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela Marcin Małecki.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

ul. Zacisze 2a
65-775 Zielona Góra

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela Radosław Adam.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

1) uchwalenie:
Uchwała
nr 2/2016
z dnia
18.10.2016 r.;
2) zmiana:
Uchwała
nr 3/2016
z dnia
26.10.2016 r.

NIE

Sygn. akt:
SK-V.512.41.

Uchwała
nr 2/2016
z dnia
28.11.2016 r.

NIE

Sygn. akt:
SK-V.512.42.

Uchwała
2/2017
z dnia
10.03.2017 r.

NIE

Sygn. akt:
SK-V.512.43.

5

Bractwo
Żółtego Szalika
w Zielonej Górze

24.07.2017

d) Organizowanie różnych wykładów i szkoleń
w zakresie gier i sportu elektronicznego.
1. Celem Bractwa jest:
1. Integracja, promocja, samopomoc wśród studentów
i absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
2. Promowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego w kraju
i za granicą.
3. Promowanie tradycji, kultury i folkloru studenckiego.
4. Promowanie idei samorządności i wspieranie
inicjatyw lokalnych.
5. Promowanie wszelkich działań ekologicznych i idei
zrównoważonego rozwoju.
6. Promowanie i upowszechnianie sportu, kultury
fizycznej, turystyki i rekreacji.
7. Aktywizacja zawodowa, gospodarcza i społeczna
obywateli.
8. Aktywizacja społeczna w zakresie ochrony
środowiska i edukacji ekologicznej.
9. Integracja polskiej młodzieży z młodzieżą z innych
krajów.
10. Tworzenie autorskich produkcji filmowych.
11. Poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki filmowej takich
jak: gra aktorska, reżyseria, pisanie scenariuszy,
obróbka materiałów filmowych, montaż,
zastosowanie nowoczesnych narzędzi
komputerowych do produkcji, promocji i publikacji
autorskich nagrań.
12. Organizacja warsztatów edukacyjnych
w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach, szkołach średnich.
13. Aktywizacja młodzieży i dorosłych w oparciu
o zastosowanie technik audiowizualnych.
14. Edukowanie w kwestii zalet i zagrożeń ze strony
nowoczesnych mediów.
2. Rzeczpospolita Polska.

Kamil Zając –
Wielki Mistrz.
Mateusz Klimejko –
Kanclerz.
Anna Maria Kuriata –
Kwestor.
Paweł Urbaniak –
Komandor Rady.
Kamil Guzowski –
Członek.

6

Bowlers
Zielona Góra
w Zielonej Górze

2. Miasto Zielona Góra.

Uchwała
2/2017
z dnia
10.07.2017 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela Grzegorz Szatkowski.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
nr 3/2017
z dnia
09.11.2017 r.

NIE

Tomasz Klemens –
Prezes.
Grzegorz Kołakowski –
Wiceprezes.
Paweł Kaniuk –
Skarbnik.

Komisja Rewizyjna:
Rafał Skrzyczewski –
Przewodniczący.
Paweł Prokopiuk –
Sekretarz.
Piotr Bębenek –
Członek.

1) uchwalenie:
Uchwała
Nr 2/2017
z dnia
24.11.2017 r.;

NIE

Dla ważności pism
dotyczących praw
i obowiązków
majątkowych
wymagane są podpisy
dwóch członków Rady
Bractwa: Wielkiego
Mistrza
i Kwestora.

1. Cele Stowarzyszenia to:
a) promowanie bowlingu w mieście Zielona Góra.
b) organizacja klubu sportowego Bowlers Zielona Góra.
c) organizacja ligi bowlingowej w Zielonej Górze.
d) organizacja turniejów bowlingowych.
15.11.2017

Agata Szylińczuk –
Przewodnicząca.
Marianna Wcisło –
Członek.
Marcin Stróżyk –
Członek.

ul. Ogrodowa 7b/7
65-461 Zielona Góra

3. Bractwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie zjazdów, zebrań dyskusyjnych, odczytów,
konferencji, seminariów, kursów, obozów, wystaw, pokazów,
koncertów, imprez kulturalnych.
2. Organizację warsztatów, szkoleń, kastingów, debat,
konferencji naukowych.
3. Prowadzenie rozgrywek ligowych i organizację turniejów
sportowych.
4. Organizację prelekcji i premier filmowych.
5. Tworzenie autorskich produkcji filmowych.
6. Prowadzenie badań naukowych, dotyczących życia
społecznego, politycznego i gospodarczego.
7. Pracę kulturalno-oświatową wśród społeczeństwa.
8. Doradztwo, pomoc i konsulting.
9. Działalność medialną zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
10. Tworzenie i administrowanie własnych kanałów
dystrybucji w Internecie dla autorskich produkcji.
11. Działalność naukową i edukacyjną.
12. Szkolenie członków i obywateli w celu przygotowania ich
do działalności publicznej.
13. Reprezentowanie inicjatyw obywatelskich wobec władz
państwowych i samorządowych, a także instytucji, organizacji
społecznych i innych środowisk.
14. Podejmowanie współpracy z organizacjami
pozarządowymi z kraju i zagranicy.
15. Współpracę z innymi podobnymi organizacjami
i mediami.

ul. Agrestowa 36/9
65-780 Zielona Góra

Komisja Rewizyjna:
Sygn. akt:
SK-V.512.44.

Sygn. akt:
SK-V.512.38.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność klubu Bowlers Zielona Góra
b) udział w rozgrywkach centralnych ligi bowlingowej
c) organizacje imprez sportowych.

7

Art
Of Underground
w Zielonej Górze

25.01.2018

1. Celem działania Stowarzyszenia są:
1. Kontynuacja dotychczasowych prac osób
skupiających przy grupie ART OF UNDERGROUND,
czyli organizacja przedsięwzięć o charakterze
kulturalno-artystycznym i charytatywnym.
2. Prowadzenie działalności koncertowej, artystycznej,

ul. Ptasia 34/68
65-525 Zielona Góra

Sygn. akt:
SK-V.512.45.

8

Ruch Miejski
Zielona Góra
w Zielonej Górze

3. Zrzeszanie osób zainteresowanych powstaniem,
prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i
ekspresji artystycznej, kulturalnej i charytatywnej.
4. Tworzenie w Zielonej Górze aktywnego ośrodka
i kreowanie środowiska artystycznego:
a) Stanowiącego miejsce powstania, eksponowania
i konfrontacji nowatorskich działań artystycznych
twórców z kraju i zagranicy,
b) Otwartego na różne postawy twórcze,
c) Prezentującego dokonania awangardy, klasyki
i klasyki awangardy sztuki polskiej i światowej,
d) Dokumentującego aktualne działania,
e) Współpracującego z innymi ośrodkami
i środowiskami artystycznymi i charytatywnymi w kraju i
zagranicą,
f) Promującego realizowanie działań artystycznych
i charytatywnych,
g) Kształtującego współczesne życie artystyczne
społeczności.
5. Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji
zamierzeń artystycznych i charytatywnych.
2. Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie działań artystycznych i
charytatywnych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli,
koncertów, warsztatów artystycznych, spotkań,
sympozjów dotyczących sztuki, stworzenie ośrodka
artystycznego, prowadzenie galerii.
2. Dokumentowanie prowadzonych działań
artystycznych w formie fotografii, filmu, nagrań,
wydawnictw, prowadzenie działalności wydawniczej
dokumentującej i promującej dokonania twórców.
3. Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami
i organizacjami artystycznymi i charytatywnymi
w mieście, kraju i na świecie.
4. Współpracę z organami administracji rządowej
i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi
w zakresie:
a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie
sztuki,
b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu
aktywności artystycznej,
c) występowania w sprawach wspierania statutowych
celów,
d) przyznawanie stypendiów twórczych oraz dotacji
przeznaczonych na realizacje zamierzeń
Stowarzyszenia.
5. Współprace ze środkami masowego przekazu w
sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań
Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu
pozyskania środków na działalność statutową
Stowarzyszenia.
1. Celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie
przez jego członków działalności na rzecz takich
krajowych rozwiązań prawnych, polityk
i strategii rozwoju, wartości, społecznych narracji
i standardów, które sprzyjają zrównoważonemu,
demokratycznemu i egalitarnemu rozwojowi miast
w Polsce, w duchu Karty Lipskiej z 2007 r., zgodnie
z zapisami 15 Tez Miejskich przyjętych przez IV
Kongres Ruchów Miejskich w Gorzowie Wielkopolskim
w dn. 18 września 2015 roku, w tym wspieranie idei
funkcjonowania Kongresu Ruchów Miejskich.
2. Rzeczpospolita Polska.
23.03.2018

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju
miejskiego społeczeństwa obywatelskiego i
wzmacniania aktywnego obywatelstwa na poziomie
lokalnym, krajowym i europejskim. W tym wystąpienia
publiczne, organizowanie petycji, zgromadzeń,
wydarzeń, protestów i konsultacji społecznych.
2) Rzecznictwo wobec podmiotów zewnętrznych
polegające na inspirowaniu i prowadzeniu formalnych
działań wobec władz, biznesu, organizacji społecznych i
społeczeństwa. W tym – wystąpienia do sądów, władz
państwowych i samorządowych, organów kontroli,
ścigania i nadzoru.

Do reprezentowania
Stowarzyszenia oraz do
zaciągania zobowiązań
majątkowych
wymagane są podpisy
dwóch członków
Zarządu działających
łącznie
w tym Prezesa.

ul. Stary Rynek 17
65-001 Zielona Góra

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela Anna Kraśko.

2) zmiana:
Uchwała
Nr 1/2018
z dnia
20.01.2018 r.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
2/2018
z dnia
12.03.2018 r.

NIE

Sygn. akt:
SK-V.512.46.

9

Społeczny
Komitet Pomocy
Wędkarzom,
Rybakom,
Myśliwym
i Rolnikom
„Żywczyk”
w Zielonej Górze

3) Upowszechnianie i popularyzowanie
w społeczeństwie i wśród władz wiedzy o korzystnych
kierunkach i formach rozwoju miasta zrównoważonego,
wspieranie inicjatyw społecznych
w tym zakresie, promowanie dobrych praktyk.
W szczególności – edukacja miejska w przestrzeni
publicznej, organizowanie szkoleń, warsztatów,
seminariów i zajęć edukacyjnych na wszystkich
szczeblach szkolnictwa.
1. Cele Stowarzyszenia to:
a) Przywrócenie nadrzędnej roli człowieka, jako
Głównego Regulatora i Strażnika Środowiska,
b) realizacja postulatów zgodnych z ludzkimi
oczekiwaniami, potrzebami i zasadami racjonalnej
gospodarki, z rozsądnym uwzględnieniem różnych
aspektów ochrony przyrody,
c) pomoc różnym grupom społecznym, korzystającym
pośrednio lub bezpośrednio ze środowiska wodnego,
szczególnie poszkodowanym przez obowiązujące
i wprowadzane nowe przepisy.

16.04.2018

2. Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) listy, petycje, opracowania,
b) organizowanie spotkań, prowadzenie strony
internetowej i gablot np. wędkarskich,
c) organizowanie szkolnych kółek zainteresowań oraz
zawodów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) współpraca z innymi formalnymi i nieformalnymi
organizacjami i grupami, oraz osobami działającymi
niezależnie, których cele są zbieżne lub zbliżone do
celów Stowarzyszenia,
e) organizowanie akcji poparcia i protestów,
f) ujmowanie postulatów zawartych w „Programie
naprawczym” SKPWRMiR „Żywczyk”.

Zbigniew Bylica –
Przewodniczący,
Piotr Bąkowski –
Rzecznik,
Marek Mandryk Skarbnik.
66-006 Zielona Góra,
ul. Jarogniewice 4

W zakresie zobowiązań
majątkowych
Stowarzyszenie
reprezentuje dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

1) uchwalenie:
20.12.2002 r.;
2) zmiany:
- 02.04.2003 r.;
- 20.02.2007 r.;
- 08.12.2014 r.;
- uchwała
nr 2/2018
z dnia
11.04.2018 r.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

1) uchwalenie:
20.09.2012 r.;
2) zmiany:
- 28.09.2012 r.;
- uchwała nr 2
z dnia
09.10.2018 r.

Sygn. akt:
SK-V.512.32.

NIE
Stowarzyszenie
działa od
20.12.2002 r.

1. Celem stowarzyszenia jest: ochrona środowiska
naturalnego na terenie Miasta Zielona Góra,
w szczególności ochrona przyrody, ochrona dorobku
kulturowego i archeologicznego, ochrona harmonijnego
rozwoju urbanistyki, rewitalizacja obiektów i terenów
posiadających znamiona dorobku przyrodniczego
i krajobrazowego, ochrona terenów zielonych,
rekreacyjnych, ochrona zabudowy miasta Zielonej Góry,
uczestniczenie w sporządzaniu i wykonywaniu planów
zagospodarowania przestrzennego i monitorowanie
wszelkich prac budowlanych pod kątem ochrony
środowiska i harmonijnego rozwoju urbanistyki.
2. Miasto Zielona Góra
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Zielonogórskie
Stowarzyszenie
EkologicznoTurystyczne
w Zielonej Górze

10.05.2018

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.propagowanie rozwoju turystyki opartej na
zrównoważonym rozwoju i wspieranie ich
rozpowszechniania, 2. zapobieganie rabunkowej
gospodarce leśnej i niszczenia przyrody, 3. wspieranie
i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych
i samorządowych opartych na działaniach
proekologicznych, 4. wspieranie społecznej aktywności
obywateli, 5. wymianę informacji , wiedzy i doświadczeń
między organizacjami ekologicznymi i innymi
o podobnych celach działania, 6. prezentowanie
dorobku organizacji władzom państwowym
samorządowym, sektorowi gospodarczemu oraz
szerokiej publiczności, 7. promowanie współdziałania
z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym
i gospodarczym oraz politykami, 8. prowadzenie
lobbingu na rzecz celów stowarzyszenia, 9. pomoc
w organizowaniu spotkań pod hasłami ochrony
środowiska, 10. prowadzenie działalności informacyjnej,
promocyjnej, edukacyjnej, 11. współpracę z władzami
samorządowymi, państwowymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz
osobistościami życia publicznego zainteresowanymi
ochroną środowiska naturalnego, w tym udział
w postępowaniach administracyjnych celem realizacji
celów stowarzyszenia, 12. współpracę z polskimi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym
samym lub podobnym charakterze.

65-764 Zielona Góra,
Al. Wojska Polskiego
47C/5

Tomasz Leszczyński Przewodniczący

Sygn. akt:
SK-V.512.26.

NIE
Stowarzyszenie
działa
od 20.09.2012 r.
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EKO SPORT
Wojnowo
z siedzibą
w Zielonej Górze

14.05.2018

1. Celem Stowarzyszenia jest ochrona środowiska
naturalnego terenu przyrodniczego wokół jezior
Wojnowskich w szczególności będących w użytkowaniu
letników i turystów.
2. miejscowość Wojnowo w województwie lubuskim
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na
forum publicznym;
b) współprace z organami administracji publicznej oraz
innymi instytucjami i podmiotami;
c) kierowanie postulatów do organów administracji
publicznej i władz;
d) organizowanie spotkań, konferencji.

65-001 Zielona Góra
ul. Słowacka 35/8

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela Bogusława Lewickiego.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej.

1) uchwalenie:
03.05.2014 r.;
2) zmiany:
- uchwała
z dnia
03.05.2018 r.

Sygn. akt:
SK-V.512.28.

NIE
Stowarzyszenie
działa od
03.05.2014 r.

___________________
1)

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)
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 2017 r. poz. 210), 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.
2)
3)

