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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH STAROSTY LESZCZYŃSKIEGO 

Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty 

wpisów 

do 

ewidencji1) 

1. Cel/cele 

działania  

stowarzyszenia zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 
2. Teren działania  

stowarzyszenia 

zwykłego3) 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4) 

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

1. PIOTROWICE 

NA NOWO 

19.01.2017 

r. 

1. Integracja społeczności 

zamieszkałej we wsi 

Piotrowice i ich aktywizacja 

na rzecz wsi Piotrowice w 

zakresie rozwoju 

świadomości społecznej, 

kulturalnej i samorządowej. 

Piotrowice 20,  

64-115 

Święciechowa 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

AGNIESZKA 

HOMSKA 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 

Przyjęciu 

regulaminu nr 

2/2017  z dnia 

10.01.2017 r. 

NIE - - - - 

2. Teren Polski. 

3. - Organizacja imprez 

sportowych, kulturalnych i 

okazjonalnych dla 

mieszkańców wsi Piotrowice 

wraz z miejscowościami 

ościennymi, 

- aktywizacja mieszkańców 

wsi Piotrowice poprzez akcje 

społeczne, 

- Organizacja imprez i 

widowisk dla dzieci 

mieszkających we wsi 

Piotrowice jak również dzieci 

z miejscowości ościennych. 
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2. STOWARZY- 

SZENIE 

MIŁOŚNI-KÓW 

TAŃCA 

LUDOWEGO – 

ZTL 

„MORACZE-

WO”  

13.03. 

2017 r. 

1. Cele działania: 

1) budzenie zrozumienia i szacunku 

dla folkloru przez zbliżanie i 

popularyzowanie jego piękna, 

2) wszechstronne wspieranie działań i 

rozwoju ZTL „Moraczewo”, 

3) promocja historii i tradycji ZTL 

„Moraczewo”, 

4) odtwarzanie i zachowanie kultury 

ludowej (stroje, tańce, muzyka, 

zwyczaje, przyśpiewki itp.), 

5) zbieranie dokumentów, 

przedmiotów i zjawisk kultury 

ludowej, 

6) edukacja społeczeństwa, a 

szczególnie dzieci i młodzież w 

poszanowaniu dziedzictwa 

kulturowego, 

7) rozwijanie współpracy 

międzynarodowej w dziedzinie 

popularyzacji kultury ludowej. 

 

Rynek 7,  

64-130 

Rydzyna 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Zarząd. Do 

reprezentowania 

Stowarzyszenia 

oraz do 

zaciągania 

zobowiązań 

majątkowych 

wymagane są 

podpisy dwóch 

członków 

Zarządu 

działających 

łącznie w tym 

Prezesa. 

Skład Zarządu: 1) 

Tomasz Łoś – 

Prezes Zarządu,  

2) Beata 

Kumolka – 

Członek Zarządu,  

3) Konrad Sprutta 

- Członek 

Zarządu,  

4) Patrycja 

Wdowiak - 

Członek Zarządu 

5) Monika 

Wendzonka – 

Członek Zarządu 
 

Komisja Rewizyjna 

sprawuje kontroli nad 

działalnością 

Stowarzyszenia. Skład 

komisji Rewizyjnej: 

1)Magdalena Samol – 

Przewodniczący 

Komisji, 2)Magdalena 

Szlachetka – Członek 

Komisji, 3) Magdalena 

Paszek – Członek 

Komisji. 

Uchwała o 

Przyjęciu 

regulaminu nr 

2/2017  z dnia 

27.02.2017 r. 

NIE - - - - 

2. Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Środki działania: 

1) współpraca z organami 

administracji państwowej, 

samorządowej oraz instytucjami i 

organizacjami społecznymi i 

kulturalno-oświatowymi, 

2) wspieranie szkoleń, treningów 

integracyjnych, koncertów, wyjazdów 

krajowych i zagranicznych Zespołu 

Tańca Ludowego „Moraczewo”, 

3) organizacja przedsięwzięć 

promujących historię, tradycję, 

dokonania i ofertę Zespołu Tańca 

Ludowego „Moraczewo”, 

4) pomoc w pozyskiwaniu i 

konserwacji strojów, scenografii i 

pamiątek kultury ludowej 

niezbędnych w pracy Zespołu Tańca 

Ludowego „Moraczewo”, 

5) wsparcie w organizacji zajęć z 

zakresu tańca i muzyki dla dzieci i 

młodzieży na bazie Zespołu Tańca 

Ludowego „Moraczewo”, 

6) popularyzację Wiedzy na temat 

tańców ludowych poprzez 

organizowane wymiany zagranicznej 

dzieci i młodzieży, zespołów 

folklorystycznych, twórców 

ludowych, ekspertów, 

7) wydawanie publikacji własnych 

oraz materiałów informacyjnych 

zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
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3. NASZE 

TRZEBINY 

30.11. 

2017 r. 

1. Cele działania: 

1) Rozwój i promocja wsi. 

2) Zachowanie materialnego  

i niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi. 

3) Promowanie zdrowego stylu życia, podejmowanie 

inicjatyw w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

4) Działania na rzecz ochrony środowiska. 

5) Aktywizacja ludzi starszych, integracja 

międzypokoleniowa. 

6) Wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, 

krajoznawstwo  

i turystyka. 

7) Upowszechnianie postaw prosamorzadowych  

i wolontariatu 

Trzebiny 35,  

64-110 Leszno 

Stowarzyszenie zwykłe jest 

reprezentowane przez 

przedstawiciela: DOROTA 

WRÓBEL 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o Przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego z dnia 

23.11.2017 r. 

NIE - - - - 

2. Teren Polski. 

3. Środki działania: 

1) Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracja 

państwową, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

2) Uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z 

celami stowarzyszenia. 

3) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania 

środków finansowych na projekty sprzyjające rozwojowi 

wsi Trzebiny. 

4) Organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, 

targach, prezentacjach. 

5) Nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i 

stowarzyszeniami z Polski i innych państw Unii 

Europejskiej. 

6) Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych. 

7) Organizowanie imprez, koncertów,, gal, konkursów oraz 

innych imprez promujących działalność stowarzyszenia. 
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4. STOWARZY-

SZENIE 

SPORTOWE 

„GROTNIKI 

TEAM” 

05.03. 

2018 r. 

1. Cele działania: 

1) Rozwijanie różnych form kultury fizycznej. 

2) Propagowanie zdrowego trybu życia. 

3) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i 

osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak 

również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie. 

Grotniki,  

ul. Boszkowska 

10,  

64-140 

Włoszakowice 
 

Stowarzyszenie jest 

reprezentowane przez Prezesa 

Zarządu Stowarzyszenia. Do 

zakresu działań Prezesa 

Stowarzyszenia należy:  

1) Reprezentowanie 

stowarzyszenia na zewnątrz. 

2) Zarządzanie majątkiem 

stowarzyszenia. 

3) Zwoływanie zebrania 

członków. 
Skład Zarządu: 

1) Adrian Józefowski – Prezes 

2) Wojciech Olejniczak – 

Wiceprezes 

3) Marek Borowczak – Sekretarz 

4) Sławomir Sterna - Skarbnik 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o Przyjęciu 

Regulaminu 

Stowarzyszenia 

Sportowego „Grotniki 

Team” z dnia 

16.02.2018 r. 

NIE Uchwała nr 

1/2021 z dn. 

06.11.2021 

w sprawie 

rozwiązania 

stowarzysze

nia 

Adrian 

Józefowski 

- - 

2. Teren Polski 

3. Środki działania: 

1) Występowanie w imprezach sportowych różnego typu. 

2) Organizowanie imprez sportowych. 

3. Przeprowadzanie treningów. 
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5. STOWARZY-

SZENIE 

SPORTOWE  

R-TEAM 

RYDZYNA 

19.03. 

2018 r. 

1. Cele działania: 

1) Popularyzacja kolarstwa w 

regionie leszczyńskim, Polsce  

i poza granicami kraju. 

2) Integracja regionalnych 

środowisk rowerowych. 

3) Promowanie regionów i 

miejscowości oraz szlaków 

rowerowych, po których 

prowadzić będą trasy 

zawodów. 

4) Propagowanie zdrowego 

trybu życia, aktywnego 

wypoczynku. 

5) Umożliwienie 

współzawodnictwa  

w maratonach, poprzez 

połączenie sportowej 

rywalizacji z rekreacją  

i zabawą. 

6) Wyrównanie szans 

edukacyjnych dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

7) Promowanie kultury 

polskiej w kraju i za granicą. 

8) Organizacja imprez 

kulturalnych, artystycznych  

i sportowych 

64-130 Rydzyna,  

ul. Kilińskiego 5 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela:  

MACIEJ 

WAWRZYNIAK 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 2/2018  

o przyjęciu regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego z dnia 

12.03.2018 r. 

NIE - - - - 

Terytorium Polski. Dla 

właściwego realizowania 

swoich celów Stowarzyszenie 

może prowadzić działalność 

poza granicami Polski. 

3. Środki działania. 

Stowarzyszenie realizuje 

swoje cele poprzez: 

1) Organizację warsztatów, 

szkoleń, kursów, konferencji, 

pokazów filmowych, 

wydarzeń artystycznych, 

imprez, konkursów w kraju i 

za granicą. 

2) Prowadzenie portali 

internetowych. 

3) współpraca z instytucjami 

samorządowymi, 

pozarządowymi oraz sektorem 

gospodarczym. 

4) Udział w zawodach 

sportowych promujących 

zdrowy tryb spędzania 

wolnego czasu. 

5) udział w rajdach pieszych i 

rowerowych 

upowszechniających walory 

turystyczne terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej jak i 

poza jej granicami.  
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6. STOWARZY-

SZENIE 

MOTOCYKLO-

WE 

PITBIKE 

RYDZYNA 

 

13.11. 

2018 r. 

1. Cele działania: 

1) Rozwój sportów 

motorowych. 

2) Szerzenie kultury fizycznej. 

3) Propagowanie znajomości 

technik jazdy motocyklem. 

4) Pogłębianie wiedzy  

o motocyklach i  historii 

motocyklizmu. 

5) Pomoc charytatywna. 

ul. Tadeusza 

Kościuszki 34a, 

64-130 Rydzyna 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela:  

DAWID 

JANOWICZ 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 3/2018  

o przyjęciu regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego pod nazwą 

„Stowarzyszenie 

Motocyklowe PitBike 

Rydzyna” z dnia 

03.11.2018 r. 

NIE - - - - 

Terenem działania 

Stowarzyszenia jest: gmina 

Rydzyna, powiat leszczyński, 

województwo wielkopolskie. 

3. Środki działania. 

Stowarzyszenie realizuje 

swoje cele poprzez: 

1) Udział w imprezach 

środowiskowych. 

2) Udział w imprezach 

środowiskowych. 

3) Organizowanie konkursów 

i zawodów podnoszących 

sprawność fizyczną i 

techniczną  

z zakresu jazdy motocyklem. 

4) Organizowanie pomocy 

potrzebującym. 
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7. STOWARZY-

SZENIE 

KS LAMPART 

 

01.07. 

2019 r 

1. Cele działania: 

1) promocja, popieranie, 

popularyzacja, organizacja 

oraz ułatwianie dostępu do:  

a) uprawiania strzelectwa 

rekreacyjnego, sportu 

strzeleckiego i 

kolekcjonerstwa broni palnej i 

innej, kusz, amunicji lub 

militariów oraz rekonstrukcji 

historycznych; 

b) uprawiania bowlingu 

sportowego; 

2) poszerzanie wiedzy  

i edukowanie, przede 

wszystkim w dziedzinie: 

a) strzelectwa rekreacyjnego, 

sportu strzeleckiego i 

kolekcjonerstwa broni palnej i 

innej, kusz, amunicji lub 

militariów, rekonstrukcji 

historycznych oraz 

ratownictwa i pierwszej 

pomocy oraz prawa 

związanego z tymi 

zagadnieniami; 

b). zdrowego trybu życia oraz 

krzewienia kultury fizycznej 

wśród dzieci, młodzieży, 

dorosłych, osób starszych oraz 

osób niepełnosprawnych; 

3) upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych; 

4) upowszechnianie wiedzy i 

umiejętności na rzecz 

obronności państwa, 

zwłaszcza umiejętności 

strzeleckich, obsługi broni 

palnej i innej, pierwszej 

pomocy; 

5) upowszechnianie i ochrona 

wolności i swobód 

obywatelskich, zwłaszcza 

legalnego posiadania broni 

palnej  

i innej przez praworządnych 

obywateli; 

6) podtrzymywanie tradycji 

narodowych, pielęgnowania 

polskości oraz świadomości 

narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; 

7) wspomaganie rozwoju 

wspólnot i społeczności 

lokalnych; 

8) wspieranie porządku  

ul. Magnoliowa 

3, 64-130 Dąbcze 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Prezesa 

Zarządu: 

ŁUKASZ 

BIEŃCZAK 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęcie regulaminu 

Stowarzyszenia 

zwykłego KS Lampart 

– protokół zebrania 

założycielskiego  

z dnia 15.06.2019 r. 

NIE - - - - 
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i bezpieczeństwa publicznego 

oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym; 

9) wspomaganie technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie 

lub finansowo organizacji 

pozarządowych, zwłaszcza 

związanych ze strzelectwem i 

bronią palną; 

10) zwiększenie odsetka 

praworządnych obywateli 

czynnie uprawiających 

strzelectwo i pasjonatów 

kolekcjonerstwa broni palnej i 

innej; 

11) przyspieszenie odbudowy 

kultury posiadania, 

kolekcjonowania  

i użytkowania broni w Polsce; 

12) promowanie i wspieranie 

talentów; 

13) promowanie działań w 

obszarze ochrony zdrowia 

wśród ogółu społeczeństwa; 

14) przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu; 

15) organizowanie zajęć 

sportowych, zawodów  

i imprez rekreacyjnych,  

a także prowadzenie 

działalności sportowej  

w celu rozwoju sprawności 

fizycznej  

i umysłowej dzieci, osób 

starszych, osób 

niepełnosprawnych, 

dorosłych; 

16) wspieranie rozwoju 

kulturalnego  

i oświatowego. 

 

  Terenem działania jest Polska. 

Dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenie 

może działać na terenie 

innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego 

prawa. 

         

 

  Stowarzyszenie realizuje 

swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie lub udział w 

wykładach, prelekcjach, 

szkoleniach, treningach, 

kursach, spotkaniach, 

pokazach, wystawach, 

piknikach, zawodach, 

rekonstrukcjach 

historycznych lub innych 

imprezach zbieżnych 

tematycznie z celami 

Stowarzyszenia; 
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2. Budowanie i zarzadzanie 

narzędziami edukacyjnymi, 

informacyjnymi, 

organizacyjnymi lub innymi 

wspomagającymi cele 

Stowarzyszenia; 

3. Zwiększanie poziomu wiedzy 

i świadomości społecznej 

odnośnie strzelectwa, broni 

palnej oraz kolekcjonerstwa 

broni; 

4. Organizowanie czasu 

wolnego dzieci, młodzieży  

i dorosłych; 

5. Współdziałanie z władzami 

publicznymi, występowanie  

z opiniami do organów 

administracji publicznej, 

wsparcie władz w 

pozytywnym kształtowaniu 

aktów prawnych i 

pokrewnych w tematach 

zbieżnych z celami 

Stowarzyszenia; 

6. Współpraca z innymi 

organizacjami lub 

podmiotami, muzeami, 

grupami rekonstrukcyjnymi, 

klubami sportowymi, a także 

osobami fizycznymi w celu 

realizacji celów statutowych; 

7. Współpraca ze szkołami, 

uczelniami i innymi 

instytucjami oświatowo-

wychowawczymi w celu 

krzewienia sportu wśród 

dzieci, młodzieży oraz osób 

uczących się; 

8. Uzyskiwanie, 

przygotowanie i utrzymanie 

zaplecza technicznego, 

zwłaszcza systemów 

informatycznych, strzelnic, 

strzelnic pneumatycznych, 

kręgielni, sal wykładowych 

oraz miejsc spotkań. 
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8. KLUB 

SENIORA 

 „ZŁOTA 

JESIEŃ” 

17.12. 

2019 r. 

1. Cele stowarzyszenia to: 

a) podejmowanie działań na 

rzecz emerytów, rencistów i 

inwalidów. Poprawianie 

warunków socjalno-

bytowych oraz 

uczestniczenia w życiu 

społecznym przez 

współdziałanie z organami 

władzy i administracji 

publicznej, samorządowej 

oraz innymi organizacjami 

społecznymi i 

gospodarczymi. 

b) organizowanie życia 

kulturalnego i artystycznego 

emerytów, rencistów i 

inwalidów 

c) reprezentowanie ich 

interesów wobec organów 

władzy i administracji 

publicznej, samorządowej 

oraz popularyzowanie ich 

problemów wśród 

społeczeństwa. 

d) organizowanie turystyki i 

wypoczynku. 

_______________________ 

2. Terenem działania 

Stowarzyszenia jest cała 

Polska. 

3. Stowarzyszenie realizuje 

swoje cele poprzez: 

a) organizowanie spotkań, 

prelekcji, wystaw, 

koncertów oraz imprez. 

b) współpracę z wszelkimi 

osobami i instytucjami o 

podobnych celach działania. 

c) występowanie z 

wnioskami i opiniami do 

właściwych organów 

administracji w przypadku 

wystąpienia wątpliwych 

przypadków i zdarzeń. 

d) wspieranie działań 

zmierzających do zdrowego 

stylu życia. 

e) inne działania realizujące 

cele regulaminowe. 

64-140 Bukówiec 

Górny 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

112 

Stowarzyszenie 

reprezentuje 3 

członków Zarządu 

działając łącznie 

Organem kontroli 

wewnętrznej jest 

Komisja Rewizyjna 

Regulamin 

stowarzyszenia 

zwykłego Klub 

Seniora „Złota Jesień” 

zatwierdzony uchwałą 

podczas zebrania 

założycielskiego w 

dniu 5 grudnia 2019 

roku 

NIE - - - - 
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9. STOWARZY 

SZENIE  

ANIMATO-

RÓW 

EKONOMII 

SOLIDARNEJ 

„NOWA 

VITA” 

25.03. 

2020 r. 

Cele stowarzyszenia to: 

1. Animacja i wsparcie 

sektora ekonomii 

społecznej i solidarnej. 

2. Stworzenie 

mechanizmów 

tworzących przyjazną 

atmosferę wokół 

inicjatyw ekonomii 

społecznej i solidarnej. 

3. Wypracowanie 

różnorodnych modeli 

współpracy inicjatyw 

ekonomii społecznej i 

solidarnej w różnych 

środowiskach lokalnych z 

funkcjonującymi na rynku 

instytucjami. 

4. Budowanie systemu 

informacji, komunikacji 

między partnerami w 

ekonomii społecznej i 

solidarnej oraz 

mechanizmu promocji. 

5. Przeciwdziałanie 

wykluczeniom 

społecznym oraz 

upowszechnianie idei 

pomocy osobom 

pokrzywdzonym, ubogim, 

bezrobotnym, 

niepełnosprawnym oraz 

wszystkim tym, którzy 

pragną odzyskać nadzieję 

i godnie żyć. 

6. Działania na rzecz 

swobodnego dostępu do 

informacji niezbędnej dla 

rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. 

7. Wszechstronne 

działania na rzecz 

organizacji społecznych i 

pozarządowych. 

8.Wspieranie społecznej 

aktywności obywateli. 

Boszkowo Letnisko,  

ul. Dworcowa 6 E 

Stowarzyszenie 

reprezentowane 

jest przez 

przedstawiciela: 

PIOTR KOIS 

Stowarzyszenie 

nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 

przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego z dnia 

6.03.2020 r. 

NIE - - - - 
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9. Tworzenie 

sprzyjających warunków 

dla rozwoju 

przedsiębiorczości 

społecznej, a w 

szczególności poprzez 

wsparcie 

samozatrudnienia oraz 

spółdzielczości socjalnej. 

10. Ochrona i promocja 

zdrowia. 

11. Organizowanie i 

wspieranie działań w 

zakresie profilaktyki i 

przeciwdziałania skutkom 

uzależnień, ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na uzależnienia od 

alkoholu, narkotyków, 

hazardu, seksu, 

komputera i internetu. 

12. Organizowanie i 

wspieranie rozwoju 

kultury i sztuki, turystyki 

i wypoczynku dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

13. Promowanie i 

organizowanie 

wolontariatu. 

14. Promowanie i 

wspieranie rozwoju 

edukacji pozaszkolnej. 

15. Wzajemna pomoc i 

integracja członków 

Stowarzyszenia. 

_____________________ 

Terenem działania 

Stowarzyszenia jest cała 

Polska. 

_____________________ 

Stowarzyszenie realizuje 

swoje cele poprzez: 

1. Animację, 

opracowywanie i 

wdrażanie programów 

pomocy w celu 

aktywizowania 

określonych grup 

społecznych 

ukierunkowanych na 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu 
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społecznemu. 

2. Nawiązywanie 

współpracy z instytucjami 

rządowymi, 

samorządowymi, sferą 

biznesu oraz 

organizacjami 

pozarządowymi i 

społecznymi w zakresie 

realizacji celów 

statutowych. 

3. Działania w zakresie 

promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej. 

4. Animacja i Aktywny 

udział w tworzeniu 

przedsiębiorstw i 

spółdzielni socjalnych. 

5. Tworzenie i 

prowadzenie ośrodków i 

charakterze doradczym i 

konsultacyjnym. 
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10. Droga 

Wieniawskiego 

21.03. 

2022 

Cele stowarzyszenia: 

1. Budowa nawierzchni 

drogi wewnętrznej 

będącej współwłasnością 

członków Stowarzyszenia 

w Rydzynie przy ul. H. 

Wieniawskiego 

2. Zakup oświetlenia 

drogi 

3. Promowanie zdrowego 

trybu życia oraz 

podejmowanie inicjatyw 

w zakresie rozwoju 

kultury fizycznej i sportu 

4. Wspieranie inicjatyw 

społecznych i 

gospodarczych gminy 

5. Promocja wolontariatu 

6. Działalność na rzecz 

rodziny 

_____________________ 

Terenem działania 

stowarzyszenia jest 

Powiat Leszczyński 

_____________________ 

Stowarzyszenie realizuje 

swoje cele poprzez: 

1. Zbieranie środków na 

w/w cele 

2. Zakup wymaganych 

materiałów i zlecenie 

wykonania w/w robót 

firmie 

3. Organizowanie imprez 

kulturalnych, 

artystycznych i 

rekreacyjno – 

sportowych, w tym 

rajdów rowerowych, 

festynów, turniejów, 

koncertów 

4. Inicjowanie i 

organizowanie akcji 

charytatywnych, m.in. 

aukcje, wystawy, 

wernisaże, pokazy. 

64-130 Rydzyna 

ul. H. Wieniawskiego 

12/1 

Stowarzyszenie 

reprezentowane 

jest przez 

przedstawiciela: 

SYLWESTER 

MIŁUCH 

Stowarzyszenie 

nie posiada 

organu kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała o 

przyjęciu 

regulaminu 

stowarzyszenia 

zwykłego z dnia 

17.03.2022 r. 

NIE - - - - 
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________________________________ 

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. 

 

 


