WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
(obowiązuje od 20 maja 2016 r.)
1. Cel/cele
działania
stowarzyszenia zwykłego2)
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty
wpisów 2. Teren działania
do
stowarzyszenia
ewidenc zwykłego3)
ji1)

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)

9

10

11

12

13

3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)

1

2

3
26.10.2
016

1.

Stowarzyszenie
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów koło
w Mochach
Gmina Przemęt

5

6

1.

4
ul.

- pomoc w adaptacji do życia na emeryturze

Powst. Wlkp. 38

- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

64-234 Mochy

Stowarzyszenie
Zwykłe
reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:

- pobudzanie aktywności społecznej i biologicznej
ludzi starszych
2.
Gmina Przemęt

2.

Wielkopolskie
28.11.2
Stowarzyszenie 016
Miłośników
Broni Defendu
Camp X

3.
- pobudzanie i organizacja różnych form aktywności
- organizowanie imprez i spotkań ludzi w wieku
emerytalnym
- organizowanie zajęć edukacyjnych, imprez
kulturalnych i turystycznych
1.
- popularyzacja wiedzy o broni
- krzewienie
pozytywnego wizerunku posiadaczy broni
- promowanie postaw patriotycznych
2.
Teren całej Polski

7

8

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr
3/2016 z dnia
10.10.2016 o
uchwaleniu
regulaminu

nie

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
16.11.2016 o
uchwaleniu
regulaminu

Nie

Zbigniew
Kędzierski

Ul. Kasztanowa Stowarzyszenie
6
Zwykłe
64-200 Karpicko reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:
Jacek Pieńczak

Stowarzyszenie
Charytatywne
Czyńmy Dobre

15.12.2
016

3.

Stowarzyszenie 29.12.2
Emerytów,
016
Rencistów i
Inwalidów koło
Kaszczor

4

Stowarzyszenie
Zróbmy Coś
Wielkiego Dla
Kogoś Małego
5

26.01.2
017

3.
-rozpowszechnianie materiałów w zakresie wiedzy o
broni
- akcje promocyjne mające na celu przełamywanie
stereotypów odnośnie broni
- organizowanie imprez, festynów i pokazów
1.
Chorzemin 167
- działalność charytatywna, a w szczególności pomoc 64-200
osobom w trudnej syt. Materialnej i ich rodzinom,
Wolsztyn
dzieciom oraz wyrównywanie szans tych osób i ich
rodzin
- działalność wspomagająca naukę, edukację i
wychowanie
- pomoc w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
- propagowanie wolontariatu i możliwości wspierania
innych stow. Charytatywnych i fundacji, a w
szczególności fundacji księdza św. Alojzego Orione
Czyńmy Dobro oraz Stow. Wiosna ks. Jacka Stryczka
- współpraca z innymi stowarzyszeniami i fundacjami,
a w szczególności fundacji księdza św. Alojzego
Orione Czyńmy Dobro oraz Stow. Wiosna ks. Jacka
Stryczka
2.
Polska i inne kraje
3.
- działalność członków stowarzyszenia
1.
- integracja i aktywizowanie emerytów, rencistów i
inwalidów
- organizowanie życia kulturalnego, artystycznego i
turystycznego
- poprawa warunków socjalno-bytowych członków
stowarzyszenia
- uczestniczenie w życiu społecznym na terenie gminy
2.
Gmina Przemęt
3.
- realizowanie uchwał walnego zebrania członków
stowarzyszenia
- zarządzanie gospodarką finansową w ramach
posiadanych środków
- uchwalenie rocznych planów działalności
1.
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu, ochrony promocji zdrowia, działania na rzecz
osób niepełnosprawnych, działalności kulturalnej i
oświatowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku
młodzieży i dzieci, działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
profilaktyki i przeciwdziałania patologiom
społecznym, ekologii i ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
- uczestniczenie w imprezach kulturalnych,
sportowych, turystycznych na terenie całego kraju i

Stowarzyszenie
Zwykłe
reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr
2/2016 z dnia
06.12.2016 o
uchwaleniu
regulaminu

nie

Uchwała nr
1/2016 z dnia
17.12.2016 o
uchwaleniu
regulaminu

nie

Adam
Maciejewicz

Kaszczor
ul. Stowarzyszenie
Cysterska 13
Zwykłe
64-234 Przemęt reprezentowane
jest przez Zarząd

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Lucyna Mitura –
Prezes
Iwonka
Wasilewska
–
wiceprezes
Janina Molis skarbnik

Nowy Widzim Stowarzyszenie
23b
Zwykłe
64-200
reprezentowane
Wolsztyn
jest przez
przedstawiciela:
Wiesław Daleki

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr
3/2017 z dnia
16.01.201 o
uchwaleniu
regulaminu

nie

Stowarzyszenie
Harcerskie
WIR
6

03.02.2
017

poza jego granicami
- wyrównywanie szans w3 dostępie do sportu i
rekreacji oraz aktywizacja grup społecznie
zmagalizowanych
- organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych,
wycieczek, wystaw, konkursów, organizowanie
imprez sportowych, prezentacji związanych z
działalnością statutową stowarzyszenia organizowanie
imprez charytatywnych
- promocja gminy Wolsztyn i okolic
- promocja i organizacja wolontariatu
- finansowa pomoc społeczna rodzinom i osobom
niepełnosprawnym
- organizowanie pikników, festynów, imprez
sportowych i spotkań integracyjnych
2.
Powiat Wolsztyński
3.
- organizowanie i upowszechnianie informacji o
róznych formach współzawodnictwa sportowego,
rekreacji ruchowej, rehabilitacji i innych formach
promujących zdrowy styl życia
- promocja powiatu wolsztyńskiego
- prowadzenie zbiórek pieniężnych z przeznaczeniem
na cele statutowe
- pozyskiwanie sponsorów wspierających
przedsięwzięcia statutowe stowarzyszenia
- wspieranie leczenia i rehabilitacji osób chorych oraz
dzieci uzdolnionych
- skupianie wokół celów stowarzyszenia osób i
instytucji
- organizowanie spotkań służących wymianie
doświadczeń
- produkcja i sprzedaż wyrobów rękodzielniczych
członków z której dochód będzie przeznaczony na
cele charytatywne
- prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych
przez stowarzyszenie i jego członków
zainteresowanym jednostkom i podmiotom
- stowarzyszenie będzie prowadzić działalność
odpłatną i nieodpłatną
- zakup sprzętu, samochodu, maszyn i narzędzi
potrzebnych do funkcjonowania i rozwoju
stowarzyszenia
- tworzenie bazy umożliwiającej realizację zadań
statutowych stowarzyszenia
1.
- prowadzenie własnych struktur harcerskich,
opartych o metodykę zuchową i harcerską oraz idee
harcerskie
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
stowarzyszenia
- organizowanie oferty programowej i organizacji
opartej o metodykę zuchową i harcerską dla swoich
członków oraz różnych instytucji, placówek

Wolsztyn
Poniatowskiego
7
64-200

Stowarzyszenie
Zwykłe
reprezentowane
jest przez
przedstawiciela:
Marcin Klessa

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr
3/2016 z dnia
16.12.2016 o
uchwaleniu
regulaminu

nie

7

Stowarzyszenie
Kobiet
Wędrowniczki

15.02.2
017

oświatowych, kultury, sportu i wypoczynku
- uczestniczenie w zadaniach, projektach, programach
organizowanych na terenie różnych placówek, wsi,
miasta, gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych i
wspomagających naukę oraz zagospodarowanie
wolnego czasu na rzecz swoich członków oraz
środowisk uczniowskich współpracujących ze
stowarzyszeniem dla sympatyków o charakterze poza
lokalnym także dla innych stowarzyszeń, szkół,
organizacji i instytucji
- organizowanie konkursów, festiwali, turniejów
imprez i zajęć kulturalnych i rozrywkowych dla
środowisk uczniowskich, młodzieży, osób dorosłych,
osób niepełnosprawnych, osób trzeciego wieku
współpracujących ze stowarzyszeniem, dla
sympatyków, o charakterze poza lokalnym także dla
innych stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji
- organizowanie wypoczynku, wycieczek, obozów
szkoleniowych i wypoczynkowych także w okresie
letnim i zimowym w kraju i za granicami kraju
- współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i
organizacjami za granią
- organizacja wszelkiej działalności z uwzględnieniem
funkcji prozdrowotnych proekologicznych
2.
Powiat Wolsztyński i powiaty ościenne
3.
- organizowanie swoich członków do aktywnego
udziału w funkcjonowaniu środowisk, placówek i
instytucji w których funkcjonują
- przedstawianie organom władzy samorządowej i
administracji rządowej wniosków w potrzeb i
pomysłów na realizację statutowej działalności
- prowadzenie działalności szkoleniowej na rzecz
swoich członków, osób i instytucji, jednostek,
stowarzyszeń w zakresie wolontariatu, nabywania
uprawnień i umiejętności także z pomocą instytucji
posiadających uprawnienia do nadawania
certyfikatów i kwalifikacji
- wyszukiwanie programów dających szanse na
rozwój drużyn harcerskich i zuchowych, różnych
środowisk i instytucji i pomoc w opracowywaniu
projektów, oraz w ich realizacji także poprzez ich
firmowanie
- organizowanie warunków do powstawania nowych
drużyn zuchowych i harcerskich
- organizowanie różnych form biwaków, rajdów,
zlotów i innych imprez
- prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą w
tym prelekcje i wystawy
- prowadzenie innych form działalności mających na
celu wykonanie zadań wynikających z regulaminu
1.
- integracja społeczeństwa poprzez organizowanie
wycieczek

Kaszczor ul.
Cysterska 13
64-234 Przemęt

Stowarzyszenie
Zwykłe
reprezentowane

Stowarzyszenie
nie posiada
organu kontroli

Uchwała nr
2/2017 z dnia
06.02.2017 o

nie

Kaszczor

- organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci
i dorosłych
- organizowanie pokazów kulinarnych
- działalność o wygląd i estetykę wsi
2.
- Gmina Przemęt
3.
- realizowanie uchwał członków walnego zebrania
stowarzyszenia
- zarządzanie gospodarką finansową w ramach
posiadanych środków
- uchwalanie rocznych planów działalności

jest przez Zarząd
Beata
Binkowska –
Prezes
Danuta Kruk –
Wiceprezes
Grażyna
Nadolna –
Skarbnik
Dorota
Skorupinska –
sekretarz

wewnętrznej

uchwaleniu
regulaminu

________________________________
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

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.
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.

