EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH STAROSTY POWIATU IŁAWSKIEGO

1. Cel/cele
działania
stowarzyszenia zwykłego2)
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji1)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego5)

4

5

6

1.Udzialanie pomocy
prawnej:
a) konsumentom – w
szczególności w sprawach
dotyczących dochodzonych
od nich należności z tytułu
umów kredytu lub pożyczek
przez banki oraz
przedsiębiorców
nabywających wierzytelności
(tzwn. firmy windykacyjne)
oraz dochodzenie przez
konsumentów roszczeń
odszkodowawczych i
zadośćuczynień z tytułu
umów ubezpieczenia,
b) osobom fizycznym
dochodzącym roszczeń
alimentacyjnych
a) prowadzenie działalności
edukacyjnej i informacyjnej
mającej na celu podnoszenie
poziomu wiedzy i
praktycznych umiejętności w
zakresie ochrony praw strony
w postepowaniach dot.
Windykacji roszczeń o
zapłatę, dochodzenia roszczeń
o zapłatę na podstawie
przepisów prawa cywilnego i
przepisów procedury cywilnej
oraz egzekucji roszczeń o
zapłatę w procedurze
cywilnej – w szczególności w
sprawach dot. Dochodzonych
od konsumentów należności z
tytułu umów kredytu lub
pożyczek przez banki,
fundusze sekuryzacyjne,
przedsiębiorców
nabywających wierzytelności
(tzwn. Firmy windykacyjne)
oraz inn. Przedsiębiorców,
b) inicjowanie oraz
prowadzenie prac
badawczych, naukowych oraz

ul. Kościuszki 14/6
14-200 Iława

2. Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego3)

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Regulamin)

Status
organizacji
pożytku
publicznego8)

Przekształce
nie lub
rozwiązanie
stowarzysze
nia
zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego10)

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru11)

Uwagi12)

3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)

1

1

2
3
Centrum Praw 29.07.2016 r.
Pozwanego

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
ul. Gen. Maczka 9A przez
14-200 Iława
przedstawiciela
–Łukasz Skuza
Prezes Łukasz
Skkuza
Wiceprezes
Paweł
Orzechowski
Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
-Mateusz
Klenowski
Prezes Mateusz
Klenowski
Wiceprezes
Eryk Gębicki
Członkowie
Zarządu
uprawnieni do
reprezentacji

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
Centrum Praw
Pozwanego – tekst
jednolity
uchwalony dnia
22 lipca 2016 r.

NIE

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
Centrum Praw
Pozwanego – tekst
jednolity
uchwalony dnia
24 sierpnia 2016 r
- zmieniony
uchwałą nr 1 z
dnia 12 września
2016 r.
Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
Centrum Praw
Pozwanego – tekst
jednolity
uchwalony dnia
6 marca 2017 r.
Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
Centrum Praw
Pozwanego – tekst
jednolity
uchwalony dnia
1 kwietnia 2017 r.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
Centrum Praw
Pozwanego – tekst

10
------------

11
-----------------

12
------------

13
OSO.512.18
.2016
OSO.512.3.
2017
OSO.512.5.
2017
OSO.512.10
.2017
OSO.512.11
.2017

prac badawczo-rozwojowych
w zakresie tematyki
windykacji roszczeń o zapłatę
na podstawie przepisów
prawa cywilnego i przepisów
procedery cywilnej oraz
tematyki egzekucji roszczeń o
zapłatę i postępowania
egzekucyjnego w procedurze
cywilnej,
c) upowszechnienie
opracowań wyników
zrealizowanych prac
badawczych, naukowych i
prac badawczo-rozwojowych
na stronie internetowej
stowarzyszenia i inn.
Wydawnictwach, w tym
broszurach informacyjnych,
d) wszczynanie postepowań
oraz podejmowanie udziału w
toczących się
postępowaniach, o których
mowa w lit. a niniejszego
ustępu – dla ochrony praw
obywateli
e) przedstawianie sadom
poglądu w sprawie - w
toczących się
postepowaniach, o których
mowa w lit. 4 – dla ochrony
praw obywateli
2.Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej
3.a) udzielanie inf. prawnych,
dot. praw konsumentów, od
których dochodzone są
należności z tytułu umów
kredytu lub pożyczek,
konsumentów dochodzących
roszczeń z tytułu umowy
ubezpieczenia oraz osób
dochodzących alimentów; w
postępowaniach
przedsądowych, sądowych
oraz
w postepowaniach
egzekucyjnych
b) współpracę z sądami, org.
adm. publ. oraz in.
instytucjami i podmiotami w
spr. dot. udzielania pomocy
prawnej w ww. sprawch
c) dokonywanie analizy
prawnej akt postępowania
sądowego, a w szczególności
oceny zasadności podjęcia
czynności procesowych w
interesie ww. osób, m.in.:
formułowanie wniosków,
twierdzeń, zarzutów,
wniesienie środków
zaskarżenia, d) wytaczanie
powództw, e) wstępowanie
do toczących się postepowań

jednolity
uchwalony dnia
16 sierpnia 2017 r.
Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
Centrum Praw
Pozwanego – tekst
jednolity
uchwalony dnia
25 września
2017 r.

sądowych, pozasądowych i
egzekucyjnych

2

Lubawskie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społecznych

19.01.2017 r.

1. 1.Inicjowanie, wspierania i
rozwijanie działań
sprzyjających zwiększaniu
świadomości historycznej
mieszkańców regionu,
2.Aktywizacja kulturalna i
społeczno-gospodarcza
mieszkańców regionu,
3.Ochrona środowiska oraz
dziedzictwa historycznokulturowego regionu,
4.Proponowanie, wspieranie i
realizacja różnego rodzaju
inicjatyw społecznych,
5.Rozwój i promocja kultury i
sztuki,
6.Troska i opieka nad
zabytkami,
7.Budowanie i rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego,
8.Działanie na rzecz promocji
miasta i gminy Lubawa oraz
funkcjonowania lokalnej
informacji turystycznej,
9.Kształtowanie postaw
prokulturalnych i
prospołecznych wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych,
10.Poprawa jakości życia
mieszkańców miasta i gminy
Lubawa oraz obrona ich
praw.
2.Rzeczpospolita Polska, w
szczególności teren
historycznej Ziemi
Lubawskiej: miasto Lubawa,
gmina Lubawa, gmina
Grodziczno, gmina Rybno,
gmina Nowe Miasto
Lubawskie, miasto Nowe
Miasto Lubawskie, gmina
Brodnica, miasto i gmina
Lidzbark Welski.
3. 1.Organizowanie spotkań
dyskusyjnych, prelekcji,
wycieczek itp.,
2.Współpracę
z organizacjami
pozarządowymi, jednostkami
samorządowymi
i rządowymi,
3.Tworzenie i realizacja
inicjatyw związanych z
celami działań
Stowarzyszenia,
4.Występowanie
z wnioskami do
odpowiednych instytucji w
sprawach związanych z

ul. Łąkowa 2a/5,
14-260 Lubawa
ul. Przemysłowa
16c/2
14-260 Lubawa

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
- Dariusz
Kawka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego przyjęty
Uchwałą Nr
2/2017 z dnia
19.01.2017 r.
Zmieniony
uchwałą Nr
2/2018 z dnia
22.06.2018 r.

NIE

--------------

------------------

---------------------

OSO.512.1.
2017

3

Stowarzyszenie
Sportów
Xtremalnych

08.02.2017 r.

celami statutowymi
stowarzyszenia,
5.Inne działania, realizujące
cele statutowe
Stowarzyszenia.
1.
Organizacja imprez
sportowych, warsztatów
szkoleń; Rozpowszechnianie
informacji o sportach
ekstremalnych, budowanie
pozytywnego wizerunku tych
sportów; Wspieranie osób
oraz organizacji chcących
rozwijać pasje związane ze
sportami ekstremalnymi;
Tworzenie materiałów
związanych ze sportami
ekstremalnymi;
Budowanie i wspomaganie w
budowie obiektów służących
uprawianiu sportów
ekstremalnych;
Organizacja planowych zajęć
2. obszar całej Polski

ul. Wiejska 5/23
14 – 200 Iława

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Jakub
Kowalski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego przyjęty
uchwałą Nr 2
dnia 02.02.2017 r.

NIE

------------

----------------

-----------------

EKSP.512.1.
1.2017

ul. Kopernika 15
14-240 Susz

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
–
Sebastian
Zieliński

Stowarzyszenie
zwykłe
nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego przyjęty
uchwałą w dniu
18.04.2017 r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.6.
2017

3.
Czynny udział w imprezach
oraz ich tworzenie;
Szkolenie osób
zainteresowanych tymi
rodzajami aktywności;
Współpraca z samorządami,
firmami, instytucjami oraz
osobami prywatnymi w celu
rozpowszechniania sportów
ekstremalnych;
Integrację środowisk
związanych ze sportem.

4

Stowarzyszenie
HistorycznoBadawcze
„Galea”
(skrócona
nazwa
Stowarzyszenie
„Galea”)

21.04.2017 r.

1. a) działalność na rzecz
ochrony i zachowania
dziedzictwa historycznokulturowego ziemi suskiej
i regionu,
b) badanie i upowszechnienie
wiedzy historycznej o
regionie ze szczególnym
uwzględnieniem historii
Susza i okolic.
2. obszar całej Polski
3.
a)
własne
badania
historyczne oparte między
innymi
na
działalności
eksploracyjnej prowadzonej
zgodnie z obowiązującymi
przepisami mającymi na celu
odkrywanie
i
ochronę
wszelkich śladów historii
ziemi suskiej i regionu,
b) gromadzenie, konserwację
i ochronę wszelkich pamiątek
i zabytków związanych z
historią Susza i regionu,
c) prowadzenie działalności

Zmieniony
uchwałą Nr
12/2018 z dnia
19.12.2018 r.

OSO.512.25.
2018

publicystycznej,
informacyjnej i edukacyjnej
mającej na celu popularyzację
wiedzy
historycznej
o
regionie a także promujących
działania
i
osiągnięcia
Stowarzyszenia oraz jego
członków, d) współpracę z
innymi
podmiotami
i
organizacjami w zakresie
objętym
działalnością
Stowarzyszenia
a
w
szczególności mającymi na
celu ochronę dziedzictwa
kulturowego
i
upowszechnienie
wiedzy
historycznej o Suszu i
regionie, e) wzbogacenie
zbiorów
muzealnych
o
przedmioty znalezione w
trakcie
prowadzonej
działalności eksploracyjnej, w
szczególności w muzeach
współpracujących
ze
Stowarzyszeniem.

5

Stowarzyszenie
Trzecia
Młodość

02.10.2017
r.

1.1) działalność na rzecz
emerytów, rencistów i osób
z niepełnosprawnością,
2) promocja i organizacja
wolontariatu oraz działania
na rzecz osób
niepełnosprawnych

2. Gmina Susz
3.1)poszukiwanie środków
finansowych, 2)współpraca
z instytucjami
samorządowymi,
państwowymi,
organizacjami
pozarządowymi, grupami
nieformalnymi,
działającymi w zakresie
zgodnym z celami
stowarzyszenia,
3)organizowanie i
prowadzenie różnych form
edukacji służącej celom
stow., 4)organizowanie
warsztatów edukacyjnych,
prelekcji, wystaw,
koncertów, seminariów itp.
O tematyce zbieżnej z
celami stowarzyszenia, 5)
integracja środowiska
emerytów, rencistów i osób
z niepełnosprawnością, 6)
organizacja różnych form
spędzania czasu wolnego
emerytów, rencistów i osób
z niepełnosprawnością, 7)
opiniowanie i uczestnictwo
w przygotowywaniu aktów
prawnych dotyczących
zagadnień zbieżnych z
celami stowarzyszenia, w
szczególności na szczeblu
lokalnym 8) promowanie
działań stowarzyszenia 9)
zorganizowanie biura
stowarzyszenia.

ul. Janusza
Korczaka na 8/12
14-240 Susz

Prezes –
Mariola
Lendzion,
Wiceprezes –
Bożena
Szczegielniak,
Skarbnik –
Henryk
Michałowski,
Sekretarz –
Halina
Safianowska
Do
reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą Nr 2
/2017 z dnia
26.09.2017 r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.13.
2017

6

Stowarzyszenie
Razem

11.10.2017
r.

1. Prowadzenie działalności
edukacyjnej, kulturalnej i
oświatowej ze szczególnym
uwzględnieniem osób
starszych i
niepełnosprawnych

ul. Polna 1, 14-220
Kisielice

Prezes –
Barbara
Kwiatkowska,
Skarbnik –
Leokadia
Radomska
Sekretarz –
Teresa
Wasielewska
Członek Elżbieta
Cichocka,
Członek
Grażyna
Ryszczuk
Do
reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą Nr 2
/2017 z dnia
09.10.2017 r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.14.
2017

Szymbark,
świetlica wiejska

Prezes –
Władysław
Halbersztadt,
Naczelnik
(wiceprezes) –
Wojciech
Grzegrzółka

Komisja
Rewizyjna:
Zenon Chomka
–
Przewodniczący
, Waldemar
Lasch - Członek

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą z dnia
21.10.2017 r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.15.
2017

2. Gmina Kisielice

3.1)organizowanie spotkań,
prelekcji, warsztatów
twórczych dla chętnych
uczestników, w tym
młodzieży oraz osób
starszych czy
niepełnosprawnych,
2) propagowanie i
organizowanie wymiany
międzykulturowej w
szczególności poprzez
organizacje wyjazdów i
spotkań,
3) organizowanie imprez
kulturalnych integrujących
seniorów i
niepełnosprawnych z
młodszym pokoleniem,
4) organizowanie wyjazdów
w celach krajoznawczych,
5) rozwijanie i doskonalenie
sprawności ruchowej,
organizowanie grup
rehabilitacyjnych i
sportowych, fitness,
6) wspieranie osób w
trudnych sytuacjach
życiowych

7

Ochotnicza
Straż Pożarna
w Szymbarku

25.10.2017
r.

1. Udział w akcjach
ratowniczych i
zapobieganie, w
szczególności ale nie
wyłącznie pożarom,
zagrożeniom ekologicznym,
klęskom żywiołowym i
wypadkom;
2. Rozwój społecznogospodarczy sołectwa
Szymbark

Sołectwo Szymbark,
miejscowości położone w
gminie Iława oraz w rejonie
pomocy wzajemnej.

Do
reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
i zaciągania
zobowiązań w
jego imieniu,
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym

8

Niezależna
Grupa Filmowa
Champion TV

30.10.2017
r.

1.Współdziałanie w zakresie
realizacji celu w zakresie z
instytucjami państwowymi,
organami samorządowymi i
organizacjami społecznymi.
2. Inicjowanie i
prowadzenie wśród
członków Stowarzyszenia i
mieszkańców działalności
kulturalno-oświatowej,
wychowawczo—
edukacyjnej, sportowoturystycznej.
1. promocja edukacji,
sportu, kultury, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
2. wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej;
3. podtrzymywanie i
upowszechnienie tradycji
narodowej.
Miasto Lubawa

1.Promowanie zdrowego
trybu życia poprzez sport
wśród dzieci, młodzieży i
starszych;
2. upamiętnianie wydarzeń
historycznych, głównie dot.
Ziem lubawskich, poprzez
tworzenie rekonstrukcji
wydarzeń z dziejów
minionych lat;
3.organizowanie spotkań,
prelekcji, warsztatów
twórczych dla chętnych
uczestników, w tym
młodzieży oraz osób
starszych czy
niepełnosprawnych;
4. wyjazdy związane z
plenerami zdjęć do
produkcji filmowych;
5. organizowanie imprez
kulturalnych, festiwali
filmowych i konkursów;
6. przygotowanie i
rozpowszechnienie
programów, reportaży,
filmów krótkometrażowych
i pełnometrażowych i tym
podobnych;
7. przyznawanie nagród za
wybitne osiągnięcia
związane z działalnością
Stowarzyszenia NGF
Champion TV.

każdorazowo
Prezesa.

ul. Siostry
Antoniny
Schneider 3A/5,
14-260 Lubawa

Prezes – Rafał
Mazurowski,
Skarbnik –
Oliwia
Loźniewska
Sekretarz –
Mieczysław
Neumann
Do
reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą Nr 2
/2017 z dnia
25.10.2017 r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.16.
2017

9

Stowarzyszenie
EkologicznoKulturalne
„Dolina Iławki”

15.12.2017
r.

1. Ochrona zabytków
2.Zachowanie i
wzbogacenie środowiska
naturalnego a zwłaszcza
krajobrazu Doliny Iławski.
3. Działania na rzecz
ekologii, ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
4. Ochrona praw i
dobrostanu zwierząt
zamieszkujących Dolinę
Iławki.
5. Promocja inicjatyw
związanych z ochrona
środowiska, ochroną
zwierząt.
6. Rozwijanie i wspieranie
działań kulturowychi
środowiskowych.
7. Organizowanie imprez
plenerowych o charakterze
ekologiczno-edukacyjnym.
8. Organizowanie
warsztatów fotograficznych,
malarskich, rzeźbiarskich.
9. Oznakowanie,
promowanie, utrzymanie
szlaku kajak między Iławą a
Dziarnówkiem.
10. Promowanie regionu
miasta Iławy oraz jego
zabytków.
11. Promocja i organizacje
wolontariatu.
Terenem Działania
Stowarzyszenia jest Polska
1.

2.

3.

4.

Prowadzenie
działalności
edukacyjnej,
informacyjnej,
promocyjnej i
reklam.
Organizowanie akcji
upowszechniających
postawy
proekologiczne.
Interwencje i akcje
bezpośrednie w
sytuacji najwyższego
zagrożenia dla
środowiska
naturalnego w
granicach
określonych
przepisami prawa.
Udział w
postepowaniach
administracyjnych i
sądowych w
sprawach
związanych z
ochrona środowiska,
ochrona zwierząt.

u. Ostródzka 2a,
14-200 Iława

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Mariusz
Jackowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą Nr 2
/2017 z dnia
13.12.2017 r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.18.
2017

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.

Stowarzyszen
ie
HistorycznoBadawcze
„Pogranicze”

27.02.20
18 r.

Organizowanie
spotkań, wykładów,
warsztatów
dotyczących ochrony
zabytków
architektonicznych,
ochrony środowiska
oraz krajobrazu.
Działalność
wydawnicza
(foldery, albumy,
zdjęcia).
Organizowanie
imprez i wydarzeń
artystycznych o
charakterze
ekologicznym
Promocja
organizacji,
przedsiębiorców i
instytucji
ekologicznych
wspierających
ochronę środowiska i
ochronę zwierząt.
Wspieranie
organizacji,
przedsiębiorców i
instytucji
ekologicznych
wspierających
ochronę środowiska i
ochronę zwierząt.
Współpraca z innymi
organizacjami,
instytucjami i
przedsiębiorcami w
kraju i za granicą.

a)działalność na rzecz
ochrony i zachowania
dziedzictwa
historycz.kulturowego Gminy
Kisielice i regionu,
b)badanie
i
upowszechnienie
wiedzy historycznej o
regionie
ze
szczególnym
uwzględnieniem
historii Kisielic i
regionu
Terenem
działania
jest
obszar
całej
Polski
a)własne
badania
historyczne
oparte

Al.
Wojska
Polskiego
25/7,
14-220
Kisielice

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela –
Piotr Blinkiewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą Nr 2 z
dn. 20.02.2018
r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.3.2
018

między innymi na
działalności
eksploracyjnej
prowadzonej zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami mającymi
na celu odkrywanie i
ochronę
wszelkich
śladów historii Gminy
Kisielice i regionu,
b)gromadzenie,
konserwację i ochronę
wszelkich pamiątek i
zabytków związanych
z historią Gminy
Kisielice i regionu,
c)prowadzenie
działalności
publicystycznej,
informacyjne
i
edukacyjnej mającej
na celu popularyzacje
wiedzy historycznej o
regionie
a
także
promujących
działania i osiągnięcia
stowarzyszenia oraz
jego członków,
współpracę z innymi
podmiotami
i
organizacjami
w
zakresie
objętym
działalnością
Stowarzyszenia a w
szczególności
mającymi na celu
ochronę dziedzictwa
kulturowego
i
upowszechnienie
wiedzy historycznej o
Gminie Kisielice i
regionie,
e)wzbogacenie
zbiorów muzealnych
o
przedmioty
znalezione w trakcie
prowadzonej
działalności
eksploracyjnej,
w
szczególności
w
muzeach

współpracujących ze
stowarzyszeniem
11.

Stowarzyszenie
Miłośników
Starej
Motoryzacji
BRDM

27.02.20
18 r.

1.pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób,
2.działalność
na
rzecz
integracji
i
reintegracji
zawodowej i społecznej
osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3.działalność charytatywna,
4.Podtrzymywanie
i
upowszechnienie
tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
5.ochrona
i
promocja
zdrowia,
6.działalnośc na rzecz osób
niepełnosprawnych,
7.promocja zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z
pracy,
8.działanośc na rzecz osób
w wieku emerytalnym,
9.działalność wspomagająca
rozwój gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości,
10.dzialalność
wspomagająca
rozwój
techniki, wynalazczości i
innowacyjności
oraz
rozpowszechnienie
i
wdrażanie
nowych
rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej,
11.działalność
wspomagająca
rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych,
12.wypoczynej dzieci i
młodzieży,
13.kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
14.wspieranie
i
upowszechnianie
kultury
fizycznej,
15.ekologia
i
ochrona
zwierząt
oraz
ochrona
dziedzictwa przyrodniczego,
16.turystyka
i
krajoznawstwo,
17.porządek
i
bezpieczeństwo publiczne,
18.działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i
współpracy
między

u. Lipowy Dwór
3, 14-200 Iława

Prezes –
Krzysztof Król,
Skarbnik –
Daniel
Pawłowski,
Sekretarz –
Andrzej
Jadanowski
Na podstawie
art. 20
Regulaminu
Stowarzyszenia:
do
Reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa

Komisja
Rewizyjna:
Mirosław
Kopyczeński –
Przewodniczący
Mieczysław
Ochenkowski –
członek,
Marek
Korzeniewski członek

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą z dnia
23 lutego 2018
r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.2.
2018

społeczeństwami,
19.promocja i organizacja
wolontariatu,
20.przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym
21.dzialalność na rzecz
organizacji pozarządowych
oraz
podmiotów
wymienionych w art. 3

ust.3.
Teren
Rzeczypospolitej
Polskiej
1.pozyskiwanie,
odrestaurowywanie
i
prezentowanie
pojazdów
zabytkowych i in. przedmiotów
dawnej
techniki
(również
wojskowej),
2.prowadzenie
działalności
muzealnej,
3.organizacje imprez mających
na celu pogłębienie wiedzy o
zabytkowych
pojazdach,
przedmiotach dawnej techniki i
militariach,
4.uczestnictwo w imprezach
organizowanych
przez
inne
organizacje
krajowe
i
zagraniczne,
5.udzielanie pomocy fachowej
posiadaczom
pojazdów
zabytkowych i in. zabytków
techniki, udzielenie pomocy
młodzieży w zdobywaniu i
pogłębianiu wiedzy technicznej,
6.wspólpraca z jst oraz innymi
instytucjami i organizacjami
społecznymi
w
krzewieniu
wiedzy
o
pojazdach
zabytkowych,
ich
historii,
zastosowaniu, czy rozwiązaniach
technicznych,
7.rozwijanie
działalności
edukacyjnej i wydawniczej w
zakresie
popularyzacji
zabytkowej
motoryzacji
i
techniki,
8. wykonywanie innych zadań
związanych z celem głównym
stowarzyszenia,
9.organizację i wypoczynku oraz
zajęć
edukacyjnych,
kulturalnych, sportowych i in. dla
dzieci i młodzieży,
10.organizowanie
lub
współorganizowanie sportowych
i
rekreacyjnych
zawodów
sportowych
w
różnych
dyscyplinach
sportów
motorowych
oraz
udział
członków stowarzyszenia w
zawodach
motorowych
organizowanych
przez
inne
podmioty
11.działalność
szkoleniowa
mająca na celu wdrożenie
programów Stow. Przez inne
osoby i podmioty,
12.działania
na
rzecz
społeczeństwa informacyjnego i
obywatelskiego,

13.rozwijanie
wolontariatu,
organizacje szkoleń, warsztatów,
spotkań dla wolontariuszy,
14.organizowanie
konferencji,
seminariów, warsztatów, spotkań
dyskusyjnych
i
wyjazdów
studyjnych,
w
tym
zagranicznych,
15.samodzielne lub łączne z i in.
podmiotami
prowadzenie
projektów i działań realizujących
cele Stow.,
16.powoływanie, wspieranie Kół
przy Stowarzyszeniu, których
celem jest prowadzenie działań w
zakresie celów Stow.,
17.przyznawanie
stypendiów
umożliwiających podejmowanie
przez
ich
beneficjentów
konkretnych działań leżących w
zakresie celów stow.,
18.ustanawianie i przyznawanie
nagród, wyróżnień, odznak i
medali
honorowych
wg
ustalonych
przez
Stow.
Kryteriów za działalność zbieżną
z
celami
i
wartościami
promowanymi przez Stow.,
19.organizowanie
imprez,
koncertów, gali, konkursów i in.
imprez mających na celu
promocje działalności statutowej
Stow.,
20.działalność wydawnicza oraz
medialną w zakresie wszystkich
dostępnych środków masowego
przekazu
oraz
masowego
komunikowania,
21.wymianę
i
edukację
kulturalną,
22.współpracę międzyregionalną
i międzynarodową z in. osobami i
podmiotami,
23.współpracę
ze szkołami,
uczelniami
wyższymi,
z
samorządami, mediami i org.
poza., z osobami fizycznymi
wskazującymi zainteresowanie
celami Stow. I z podmiotami
prowadzącymi działalność z
celami Stow.,
14.prowadzenie
własnej
działalności
charytatywnej
poprzez pozyskiwanie sponsorów
okolicznościowych i stałych,
25.tworzenie sieci i narzędzi
organizacyjnych
służących
rozwojowi
partnerstwa
wspierających działalność Stow.,
w tym zagranicznych,
26.
pozyskiwanie
środków
finansowych i rzeczowych oraz
usług wspomagających działania
zgodnie z celami,
27.ochrona
zabytków
motoryzacji, techniki cywilnej i
wojskowej
oraz
ich
dokumentacji,
28.odrestauurowywanie
pojazdów
zabytkowych,
historycznych,
również
militarnych, w celu uzyskania ich
pierwotnych cech i walorów,
29.krzewienie
wśród
społeczeństwa
wiedzy
technicznej
30.promowanie
pojazdów

zabytkowych i historycznych,
jako elementów historii, kultury i
dziedzictwa narodowego,
31.propagowanie
zasad
bezpieczeństwa
w
ruchu
drogowym,
upowszechnienie
umiejętności i znajomości zasad
udzielania pierwszej pomocy,
32.promowanie
turystyki
motorowej
regionalnej
i
zagranicznej,
33.organizacja
zajęć
edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży z zakresu historii i
techniki.

12.

Stowarzyszenie
Badaczy
Historii
Deutsch Eylau
„Ylavia”
Nazwa
skrócona:
„Stowarzyszeni
e Ylavia”

09.04.20
18 r.

1.promowanie

i
popularyzowanie
wśród
społeczeństwa historii Iławy
obejmującej okres do 1945r
Propagowanie wiedzy o
historii i tradycjach regionu,
Poszukiwanie
i
kolekcjonowanie
i
konserwację
wszelkich
zabytków ściśle związanych
z miastem Iława,
Prowadzenie niedochodowej
działalności
medialnej,
wydawniczej i prasowej
zgodnie z obowiązującymi
w
tym
względzie
przepisami,
5.
uczestnictwo,
organizowanie
i
współorganizowanie
spotkań,
prelekcji
oraz
innych imprez związanych z
realizacja celów statutowych
stowarzyszenia.
6. tworzenie płaszczyzny
wymiany
informacji
i
doświadczeń
pomiędzy
osobami
i
instytucjami
zainteresowanymi,
7. współpraca
władzami
krajowymi, lokalnymi oraz
mediami, jak i innymi
organizacjami o podobnych
celach
na
warunkach
dozwolonych ustawą,
8. udział w obchodach
rocznicowych
i
innych
przedsięwzięciach służących
upamiętnieniu
historii
miasta i regionu.

Obszar Województwa
WarmińskoMazurskiego
wraz
z
województwami
ościennymi
1.organizowanie spotkań z
autochtonami i osobami
związanymi
z
historia
regionu,
2.prowadzenie
badań

ul. Dąbrowskiego
42b/17,
14-200
Iława

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Rafał Kocięda

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą Nr 2 z
dn. 31.03.2018
r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.6.
2018
Stowarzysze
nie było
wpisane do
ewidencji
prowadzonej
do 20 maja
2016 r. pod
numerem 4

terenowych i prac w
archiwach i zagranicznych,
3.pracę
kulturalna
i
oświatową wśród polskiego
społeczeństwa,
ze
szczególnym
uwzględnieniem młodzieży,
4.organizowanie
zebrań
dyskusyjnych,
odczytów,
konferencji naukowych i
prelekcji,
5.prowadzenie
niedochodowej działalności
wydawniczo-dziennikarskiej
na warunkach określonych
w odrębnych przepisach.

13.

Stowarzyszenie
Radio
Taxi
„DUET”

18.05.20
18 r.

1.
Utrwalania
więzi
środowiskowych
2. Kształtowanie postaw
zgodnych zasadami etyki i
godności zawodu,
3.
udzielanie
pomocy
członkom i ich rodzinom na
wypadek zdarzeń lodowych
Obszar Miasta i Gminy
Iława

ul. Ostródzka 14,
14-200 Iława

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Jan Jankowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą Nr 2 z
dn. 15.05.2018
r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.9.
2018
Stowarzysze
nie było
wpisane do
ewidencji
prowadzonej
do 20 maja
2016 r. pod
numerem 2

ul. Kajki 4,
14-200 Iława

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Adam
Barwiński

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
Uchwałą Nr 3 z
dnia 27.03.2011
r., zmieniony
Uchwałą nr 9 z
dnia 10.05.2018
r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.8.
2018
Stowarzysze
nie było
wpisane do
ewidencji
prowadzonej
do 20 maja
2016 r. pod
numerem 6

1.Doskonalenie zawodowe
członków,
2.Reprezentowanie
interesów członków,
3Prowadzenie
kasy
zapomogowo-pożyczkowej.

14.

Stowarzyszen
ie na rzecz
ochrony
Parku
Krajobrazow
ego
Pojezierza
Iławskiego i
jego otuliny

30.05.20
18 r.

1. Działanie na rzecz
ochrony
Parku
Krajobrazowego Pojezierza
Iławskiego
oraz
jego
otuliny;
2. popularyzowanie wiedzy
z
dziedziny
ochrony
środowiska i krajobrazu
wśród społeczeństwa;
3. promocja i popieranie
inicjatyw
w
zakresie
ochrony systemów zieleni
na
terenie
powiatu
iławskiego;
4. tworzenie płaszczyzny
wymiany
informacji
i
doświadczeń
pomiędzy
osobami
i
instytucjami
zainteresowanymi

Polska
1. Organizowanie spotkań,
prelekcji
oraz
innych
imprez;
2. współpraca z osobami i
instytucjami o podobnych
celach działania;

3.
występowanie
z
wnioskami i opiniami do
właściwych
organów
administracji w przypadku
podjęcia działań na rzecz
ochrony środowiska lub
krajobrazu;
4. wspieranie działań innych
organizacji
w
zakresie
ochrony
środowiska
i
krajobrazu;
5. inne działania realizujące
cele statutowe.

15.

Stowarzyszenie
„W Kręgu”

05.06.2018
r.

1. Zwiększanie wiedzy
społeczeństwa o historii i
dziedzictwie narodowym,
2. Wspieranie idei
pozytywnego wspierania
słowiańskości.
3. Propagowanie postaw
patriotycznych,
4. Zwiększanie
świadomości społeczeństwa
o polskiej, rodzimej tradycji
i kulturze (regionalnej i
narodowej),
5. Zaznajomienie
społeczeństwa z
obyczajowością
starożytnych Słowian i
Prusów,
6. Poszerzenie wiedzy o
historii i mitologii
starożytnych Słowian i
Prusów,
7. Podejmowanie i
wspieranie działań
mających na celu ochronę i
oznakowanie stanowisk
archeologicznych na terenie
Polski,
8. Otaczanie opieką
dawnych miejsc kultu
związanych z kulturą
słowiańska i pruską.
Rzeczpospolita Polska.
1.Tworzenie i wspieranie
inicjatyw związanych z
organizacją imprez,
happeningów, wykładów,
warsztatów czy tez
sympozjów poświęconych
kulturze słowiańskiej i
pruskiej lub też
nawiązujących do niej,
2.współpraca z
naukowcami, filozofami,
artystami i rękodzielnikami.
3.Publikacja broszur,
książek, albumów i
tworzenie filmów
związanych z kultura
dawnych Słowian i Prusów.

Franciszkowo 43,
14-200 Iława

Prezes – Marcin
Piątkowski,
Sekretarz –
Kamil Kosek,
Skarbnik –
Agnieszka
Piątkowska.
Do
reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa bądź
Sekretarza.

Komisja
Rewizyjna:
Grzegorz
Jakielski –
Przewodniczący
, Wioletta
Łangowska Sekretarz

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
przyjęty
uchwałą nr 2 z
dnia 21.10.2017
r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.11.
2018

4.Tworzenie muzeów,
ekspozycji i wystaw
związanych z kulturą
Słowian i Prusów.
5.Tworzenie miejsc, parków
i ścieżek dydaktycznych.

16.

Iławska Grupa
Ratownictwa

02.08.2018
r.

1)pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób,
2)działalność na rzecz
integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3)działalność charytatywna,
4)podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
5)ochrona i promocja
zdrowia, w tym działalność
lecznicza w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności
leczniczej,
6)działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych,
7)działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych,
8)działalność na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i
młodzieży,
9)wspieranie i
upowszechnianie kultury
fizycznej,
10)ekologia i ochrona
zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego,
11)turystyki i
krajoznawstwa,
12)porządek i
bezpieczeństwo publiczne,
13)ratownictwo i ochrona
ludności,
14)pomoc ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i
wojen w kraju i za granicą,
15)działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i
współpracy miedzy
społeczeństwami,
16)promocja i organizacja
wolontariatu

l. Gen st. Maczka
6/2
14-200 Iława

Prezes – Karol
Jabłoński,
Skarbnik –
Marcin BNorek.
Do
reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa

Komisja
Rewizyjna:
Michał Woś –
Przewodniczący
, Nikoletta
Fafińska –
Sekretarz,
Małgorzata
Marciniak członek

Regulamin
Stowarzyszenia
zwykłego
zmieniony
uchwałą z
01.08.2018 r.

NIE

------------

----------------

-----------------

OSO.512.14.
2018

Województwo WarmińskoMazurskie
1)Organizację warsztatów,
szkoleń, konferencji
związanych z pierwszą
pomocą,
2)pomoc służbom
ratowniczym w działaniach,
3)zabezpieczanie imprez.

17.

Stowarzyszen
ie Przyjazne
Dzieciom

02.08.20
18 r.

1)inicjowanie/uczestniczeni
e w działaniach na rzecz
wspierania edukacji dzieci i
młodzieży oraz ustawicznej
edukacji dorosłych,
2)organizowanie
i
przeprowadzenie
działań:
edukacyjnych,
socjoterapeutycznych,
rozwijających uzdolnienia i
zainteresowania dzieci i
młodzieży,
3)wzrost
świadomości
pedagogicznej
rodziców
oraz
innych
osób
stanowiących opiekę nad
dziećmi i młodzieżą,
4)kształtowanie postaw w
oparciu o zasady moralne

Powiat Iławski
1)propagowanie
działań
zgodnych
z
celami
stowarzyszenia,
2)partycypacja
w
działaniach
uwzględniających
konieczność
niesienia
pomocy
dzieciom
i
młodzieży oraz ich bliskim,
3)szerzenie
w
społeczeństwie
rzetelnej
wiedzy o potrzebach i
problemach dzieci,
4)organizowanie:
zajęć
edukacyjnych,
szkoleń,
warsztatów,
wystaw,
odczytów,
dyskusji,
prowadzenie
zbiórek
publicznych,
kiermaszy,
festynów,
zawodów
i
konkursów z udziałem
dzieci
młodzieży,
wycieczek dydaktycznych i
turystycznokrajoznawczych, koncertów
charytatywnych, występów
artystycznych,
wyjazdów
studyjnych, targów,
5)pozyskiwanie dotacji,
6)współpracę z instytucjami
i
organizacjami
społecznymi,
7)współprace z mediami

ul.
Sobieskiego
14/36
14-200 Iława

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Małgorzata
Ilkiewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzysze
nia
zwykłego
przyjęty
uchwałą nr
2 z dnia
01.08.2018
r.

NIE

-----------

---------------

----------------

OSO.512.
15.2018

18.

Stowarzyszen
ie
Iławska
Straż
Rybacka

30.08.20
18 r.

1)ekologia
i
ochrona
zwierząt
oraz
ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego,
2)turystyka
i
krajoznawstwo,
3)porządek
i
bezpieczeństwo publiczne,
4)promocja i organizacja
wolontariatu,
5)działalność
na
rzecz
dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku
dzieci
i
młodzieży,
6)działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym,
7)działalność charytatywna
8)działalności
wspomagającej
rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych

Powiat Iławski
Współdziałanie
z
Państwową Strażą Rybacką
i innymi organizacjami na
rzecz
ochrony
rybołówstwa i środowiska
naturalnego
na
terenie
Powiatu
Iławskiego;
pilnowanie
i
niedopuszczenie
do
zanieczyszczenie
lasów,
nielegalnych
wycinek,
dewastacji oraz palenia
ognisk
w
miejscach
niedozwolonych.
1.zapobieganie dewastacji
linii brzegowej rzek i
kanałów i jezior, nielegalnej
wycince trzcinowisk na
akwenach wodnych oraz
zaśmiecaniu wód, a także
nielegalnemu wypuszczenie
do gruntu oraz rowów,
kanałów
i
zbiorników
wodnych
wszelkiego
rodzaju
nieczystości
płynnych,
2.zgłaszannie do wydziałów
Ochrony Środowiska lub
Policji wszelkiego rodzaju
nielegalnych
składowisk
śmieci, a także nielegalnych
spiętrzeń wody na ciekach
wodnych,
kanałach
i
rzekach,
3.działając na mocy Ustawy
o rybactwie śródlądowym i
ochronie
przyrody
walczymy z nielegalnym

ul.
Jagiellończyka
8
14-200 Iława

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Jacek
Czychewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzysze
nia
zwykłego
przyjęty
uchwałą nr
2 z dnia
29.08.2018
r.

NIE

----------

------------

---------------

OSO.512.
16.2018

niszczeniem
oraz
pozyskiwaniem ryb i innych
organizmów wodnych np.
raków i ryb znajdujących
się pod ochrona ustawową,
nie
dopuszczając
do
przenoszenia ich pomiędzy
zbiornikami
oraz
wpuszczania
do
tych
zbiorników
ryb
nie
będących rodzimymi, co
zapobiega degradacji tych
akwenów,
4.kontrolowania pouczania i
uświadamiania
społeczeństwa
by
nie
zaśmiecać wód i środowiska
(fauny
i
flory)
praz
przestrzegania
przepisów
dotyczących
ochrony
środowiska naturalnego,
5.udział
w
akcjach
„Sprzątnie
Świata”,
„Sprzątanie brzegów jeziora
Jeziorak i rzeki Iławki”
organizowanych
przez
różne organizacje społeczne
działające
na
terenie
powiatu iławskiego.

19.

Bezpieczna
Przyszłość

11.09.20
18 r.

1)prowadzenie
działalności edukacyjnej
i kulturalnej w zakresie
inicjowania
oraz
wspierania
dzieci
i
młodzieży,
2)wspierania dzieci i
młodzieży oraz ich
rodzin
w
trudnych
sytuacjach życiowych,
3)propagowanie
aktywnych
form
wypoczynku
oraz
upowszechnianie kultury
fizycznej,
sportu
i
rekreacji,
4)przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
i
ekonomicznemu,
5)poprawa
lokalnej
przestrzeni publicznej
mająca
na
celu
integrację
oraz
zaspokajanie potrzeb jej
mieszkańców.
Obszar Polski

Śliwa 1,
14-230
Zalewo

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Joanna
Skurzewska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzysze
nia
zwykłego
przyjęty
uchwałą nr
2 z dnia
10.09.2018
r.

NIE

----------

------------

---------------

OSO.512.
17.2018

1)organizowanie
warsztatów i projektów
dla dzieci i młodzieży
zwłaszcza w zakresie
zajęć edukacyjnych i
kulturalnych,
2)finansowe, rzeczowe i
informacyjne wspieranie
rodzin w trudnej sytuacji
życiowej,
3)organizowanie
charytatywnych zbiórek
publicznych oraz imprez
kulturalnych,
4)tworzenie
i
realizowanie
warsztatów, spotkań i
projektów mających na
celu
integrację
i
aktywizację
społeczeństwa,
5)tworzenie miejsc i
obiektów przyjaznych
integracji społeczeństwa
oraz
organizowanie
aktywnych
form
wypoczynku.

20.

Stowarzyszen
ie Auto-Cross
Frednowy

19.09.20
18 r.

1)Organizowanie
i
uprawianie
sportu
motocrossowego
2)wyścigi
wraków,
wyścigi quadów
Rzeczpospolita Polska

Frednowy 65c,
14-200 Iława

1)Kształcenie wiedzy i
kultury motoryzacyjnej,
2)Realizacja
współzawodnictwa
sportowego,
3)Organizowanie
i
ułatwianie członkom i
sympatykom
Stowarzyszenia
uprawianie
sportów
motorowych

21.

Iławskie
Smoki
Jezioraka

05.12.20
18 r.

1) Upowszechnianie i
promowanie sportu, w
szczególności
dyscypliny
smocze
łodzie
na
terenie
powiatu iławskiego.
2)
Działalność
o
charakterze

ul. Plutona 6
14-200 Nowa
Wieś
ul. Gdańska nr
domu 10 nr
lokalu 2/9
14-200 Iława

Prezes –
Ireneusz
Czajkowski
Wiceprezes –
Marek
Woźnowski,
Skarbnik –
Mariusz
Wysocki
Do
reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa
Członek –
Karlos Patorski
Członek –
Krzysztof
Zbigniew
Żabiński.
Członek – Artur
Szczepan
Długosz

Komisja
Rewizyjna:
Małgorzata
Wysocka –
Przewodniczący
, Renata
Woźnowska członek

Regulamin
Stowarzysze
nia
zwykłego
przyjęty
uchwałą nr
2 z dnia
15.09.2018
r.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszen
ia zwykłego
przyjęty
uchwałą
o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszeni

NIE

NIE

----------

------------

---------------

OSO.512.
18.2018

------------

----------------

------------

OSO.512.
21.2018

a zwykłego
Iławskie
Smoki
Jezioraka
z
dnia
22.11.2018 r.,
Zmieniony
Uchwałą
o
zmianie
regulaminu
stowarzyszeni
a zwykłego
Iławskie
Smoki
Jezioraka
z
dnia
30.11.2018 r.
Tekst
jednolity
z
dnia
16
grudnia 2018
roku

Każdy z
członków
Zarządu może
reprezentować
stowarzyszenie
samodzielnie i
podejmować w
jego imieniu
decyzje nie
przekraczające
zakresu
zwykłego
zarządu.

pomocowym
i
charytatywnym.
3)
Organizacja
i
współpracy
przy
imprezach rekreacyjnosportowych
i
kulturalnych.

Polska, a nawet inne
kraje
świata
w
przypadku
wyjazdów
zagranicznych członków
Stowarzyszenia.

22.

STOWARZY
SZENIE
„SENIOR”

24.12.20
18 r.

1) Treningi sportowe i
udział w zawodach
sportowych na szczeblu
lokalnym, krajowym jak
i międzynarodowym.
2) Wsparcie zbiórek
charytatywnych
i
organizację
imprez
pomocowych.
3)
Organizację
i
współorganizację
zawodów sportowych,
imprez rekreacyjnych i
kulturalnych
1)
Prowadzenie
działalności
edukacyjnej, kulturalnej
i
oświatowej
ze
szczególnym
uwzględnieniem
osób
starszych
i
niepełnosprawnych.
Gmina Susz
1)
Organizowanie
spotkań, prelekcji dla
osób
starszych
i
niepełnosprawnych.
2)
Propagowanie
i
organizowanie wymiany
międzykulturowej,
poprzez organizowanie
wyjazdów, spotkań.
3)
Organizowanie
imprez
kulturalnych
integrujących seniorów i
niepełnosprawnych
z
młodszym pokoleniem.

ul.
Wybickiego 9
14-240 Susz

Przewodnicząca
– Anna
Zdrojewska
Sekretarz –
Hanna
Matyjasek
Skarbnik –
Irena
Szymańska
Członek –
Maria Molęda
Członek –
Wiesława
Baszak
Członek – Alina
Kitewska
Do
reprezentowani
a
Stowarzyszenia,
w szczególności
do zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
wymagane są
podpisy dwóch
członków

Komisja
Rewizyjna:
Grażyna Tur –
Przewodnicząca
Grażyna
Woźniak –
Członek

Regulamin
Stowarzysze
nia
zwykłego
pn.
Stowarzysze
nie „Senior”
przyjęty
uchwałą z
dnia
11.12.2018
r.

NIE

_______

________

_________

OSO.512.
23.2018

23.

Klub
Jeździecki
G-RIDE
TEAM

08.01.
2019 r.

4)
Organizowanie
wyjazdów w celach
krajoznawczych
5) Wspieranie osób w
trudnych
sytuacjach
życiowych.
1)
rozwój
i
popularyzacja sportów
konnych, rekreacji i
turystyki konnej,
2)
planowanie
i
organizowanie
życia
sportowego
dzieci,
młodzieży
i
osób
dorosłych w oparciu o
możliwości obiektowe i
sprzętowe
stowarzyszenia oraz o
pomoc organizacyjną i
materialną członków i
sympatyków
stowarzyszenia,
3) uczestniczenie w
imprezach sportowych
organizowanych
na
obszarze
działania
samorządu
terytorialnego i poza
nim.

Zarządu
działających
łącznie w tym
Przewodniczące
go

ul. Zatorze 7
14 – 204
Rudzienice

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Piotr Gębicki

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
Stowarzyszenia zwykłego
przyjęty
uchwałą nr 2
z dnia
04.01.2019 r.

Rzeczpospolita Polska
1)
prowadzenie
sportowych
zespołów
ćwiczebnych,
2)
organizowanie
obozów, wyjazdów i
szkoleń o charakterze
rekreacyjnym
i
sportowym,
3) organizowanie imprez
i zawodów sportowych
oraz udział w imprezach
krajowych
i
zagranicznych,
4)współpraca
ze
środowiskiem lokalnym,
z
władzami
samorządowymi,
rządowymi w zakresie
wymienionych w celach
stowarzyszenia.

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.

NIE

------------

----------------

------------

EKSP.512.
1.1.2019

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do
sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska
członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz
ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.”.
W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego
zmian.
W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji
pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy
wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy
wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

