EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
Kolejny
numer w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów do
ewidencji

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego środków
nadzoru

Uwagi

11

12

13

Adres siedziby
stowarzyszenia zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin dzialalności
stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji
pożytku publicznego

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

5

6

7

8

9

10

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela - Mariola Piątek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu regulaminu
stowarzyszenia zwykłego z dnia 307-2016 r.

NIE

ORK.512.4.2016

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 4/XI/16 Wsi Basonia o
przyjęciu regulaminu
stowarzyszenia zwykłego z dnia
13-11.2016 r.

NIE

ORK.512.7.2016

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 4/16 Wsi Chruślanki
Józefowskie o przyjęciu
regulaminu stowarzyszenia
zwykłego z dnia 28-10.2016 r.

NIE

ORK.512.8.2016

Prezes - Sławomir Bownik,
Wiceprezes - Alicja Kłudka, Skarbnik Marzena Strawa - Pisma w imieniu
Zarządu podpisuje Prezes lub
upoważniony przez niego
Wiceprezes. Do zaciągania
zobowiązań majątkowych wymagane
są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa
po uprzednim podjęciu uchwału przez
Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 4//XI/16 Wsi
Wałowice w sprawie uchwalenia
regulaminu stowarzyszenia z dnia
27-11.2016 r.

NIE

ORK.512.9.2016

Prezes - Ewa Adamczyk, Wiceprezes
- Jadwiga Nowak, Skarbnik Katarzyna Jaskot - Pisma w imieniu
Zarządu podpisuje Prezes lub
Wólka Kolczyńska 22, 24upoważniony przez niego
340 Józefów nad Wisłą
Wiceprezes. Do zaciągania
zobowiązań majątkowych wymagane
są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 4//XI/16 Wsi Wólka
Kolczyńska w sprawie uchwalenia
regulaminu stowarzyszenia z dnia
6.11.2016 r.

NIE

ORK.512.10.2016

Uchwała Nr 4/16 Wsi Górki w
sprawie uchwalenia regulaminu
stowarzyszenia z dnia
25.11.2016 r.

NIE

ORK.512.11.2016

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego
1

2

3

4

1. Propagowanie właściwego stosunku ludzi do zwierząt
2. Rzeczpospolita Polska
1

Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców
Psów "Klub Little-Dog"

25.07.2016 r.

3. Prowadzenie dokumentacji hodowlanej, udzielanie informacji dotyczącej Piotrawin Kolonia 27, 24-335
ras psów wszystkim zainteresowanym, reklamowanie Stowarzyszenia,
Łaziska
podejmowanie innych czynności i środków związanych z realizacją
działalności Stowarzyszenia, wspieranie działań zmierzających do
propagowania psa rasowego i właściwego stosunku ludzi do zwierząt
Doprowadzenie do odzyskania wszystkich praw przynależnych wspólnoty
gruntowej wsi Basonia
Rzeczpospolita Polska

2

Wspólnota Gruntowa wsi Basonia

23.11.2016 r.

Prezes - Aneta Burda, Wiceprezes Monika Drozdowska, Skrabik Organizowanie zebrań informacyjnych, wydawanie publikacji na tematy
Basonia 79, 24-340 Józefów Robert Główka - Pisma w imieniu
związane ze Wspólnotą Gruntową wsi Basonia, występowanie do organów
nad Wisłą
Zarządu podpisuje Prezes lub
administracji publicznej i sądów w sprawach Wspólnoty Gruntowej wsi
upowazniony przez niego
Basonia oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych i
Wiceprezes
sądowych na zasadach przewidzianych prawem, wspólpraca ze środkami
społecznego przekazu
Doprowadzenie do odzyskania wszystkich praw przynależnych wspólnoty
gruntowej wsi Chruślanki Józefowskie
Rzeczpospolita Polska

3

Wspólnota Gruntowa wsi Chruślanki
Józefowskie

24.11.2016 r.

Organizowanie zebrań informacyjnych, wydawanie publikacji na tematy
związane ze Wspólnotą Gruntową wsi Chruślanki Józefowskie,
występowanie do organów administracji publicznej i sądów w sprawach
Wspólnoty Gruntowej wsi Chruślanki Józefowskie oraz uczestniczenie w
postępowaniach administracyjnych i sądowych na zasadach
przewidzianych prawem, wspólpraca ze środkami społecznego przekazu

Prezes - Paweł Iluk, Wiceprezes Teresa Zarębska, Skarbnik - Mariusz
Chruślanki Józefowskie 34,
Dul - Pisma w imieniu Zarządu
24-340 Józefów nad Wisłą
podpisuje Prezes lub upowazniony
przez niego Wiceprezes

Doprowadzenie do odzyskania wszystkich praw przynależnych wspólnoty
gruntowej wsi Wałowice
Rzeczpospolita Polska

4

Wspólnota Gruntowa wsi Wałowice

7.12.2016 r.

Organizowanie zebrań informacyjnych, wydawanie publikacji na tematy
związane ze Wspólnotą Gruntową wsi Wałowice, występowanie do
organów administracji publicznej i sądów w sprawach Wspólnoty
Gruntowej wsi Wałowice oraz uczestniczenie w postępowaniach
administracyjnych i sądowych na zasadach przewidzianych prawem,
wspólpraca ze środkami społecznego przekazu

Doprowadzenie do odzyskania wszystkich praw przynależnych wspólnoty
gruntowej wsi Wólka Kolczyńska
Rzeczpospolita Polska
5

Wspólnota Gruntowa wsi Wólka
Kolczyńska

19.12.2016 r.

Organizowanie zebrań informacyjnych, wydawanie publikacji na tematy
związane ze Wspólnotą Gruntową wsi Wólka Kolczyńska, występowanie
do organów administracji publicznej i sądów w sprawach Wspólnoty
Gruntowej wsi Wólka Kolczyńska oraz uczestniczenie w postępowaniach
administracyjnych i sądowych na zasadach przewidzianych prawem,
wspólpraca ze środkami społecznego przekazu
Doprowadzenie do odzyskania wszystkich praw przynależnych wspólnoty
gruntowej wsi Górki
Rzeczpospolita Polska

6

Wspólnota Gruntowa wsi Górki

19.12.2016 r.

Wałowice 34a, 24-340
Józefów nad Wisłą

Prezes - Dorota Czopek, Wiceprezes Ewa Pakoś, Skarbnik - Grzegorz
Wojnicki - Pisma w imieniu Zarządu
podpisuje Prezes lub upoważniony
przez niego Wiceprezes. Do
Stowarzyszenie zwykłe nie
Górki 8, 24-310 Karczmiska zaciągania zobowiązań majątkowych
posiada organu kontroli
wymagane są podpisy dwóch
wewnętrznej

6

Wspólnota Gruntowa wsi Górki

19.12.2016 r.

Organizowanie zebrań informacyjnych, wydawanie publikacji na tematy
związane ze Wspólnotą Gruntową wsi Górki, występowanie do organów
administracji publicznej i sądów w sprawach Wspólnoty Gruntowej wsi
Górki oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych i
sądowych na zasadach przewidzianych prawem, wspólpraca ze środkami
społecznego przekazu

Prezes - Dorota Czopek, Wiceprezes Ewa Pakoś, Skarbnik - Grzegorz
Wojnicki - Pisma w imieniu Zarządu
podpisuje Prezes lub upoważniony
przez niego Wiceprezes. Do
Stowarzyszenie zwykłe nie
Górki 8, 24-310 Karczmiska zaciągania zobowiązań majątkowych
posiada organu kontroli
wymagane są podpisy dwóch
wewnętrznej
członków Zarządu działających
łącznie, w tym Prezesa po uprzednim
podjęciu uchwały przez Walne
Zebranie Członków

Uchwała Nr 4/16 Wsi Górki w
sprawie uchwalenia regulaminu
stowarzyszenia z dnia
25.11.2016 r.

NIE

ORK.512.11.2016

NIE

ORK.512.12.2016

Działalnośc na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ze
szczególnym uwzglednieniem dziedzicywa kulturowego Kotliny
Chodelskiej; działalnośc naukowa w dziedziie archeologii oraz historii;
kształtowanie w społeczeństwie postaw sprzyjających ochronie
dziedzicwa kulturowego; pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności
społecznej członków Stowarzyszenia; inspirowanie i inicjowanie zadań
naukowych, organizacyjnyc i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii,
opieki oraz ochrony zabytków, promocji dziedzictwa kulturowego;
integracja środowiska kulturowego, miłośników starożytności i dziedzictwa
kulturowego
Rzeczpospolita Polska

7

Towarzystwo Starożytnicze w Chodliku

3.01.2017 r.

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
Chodlik 78, 24-310
przedstawiciela - Łukasz Miechowicz. Komisja Rewizyjna: Elżbieta
Karczmiska (adres koresp.
Współpraca z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami, w tym
Stowarzyszenie jest reprezentowane Seredyn - Przewdonicząca
Uchwała z dnia 9 grudnia 2016 r.
Gminna Biblioteka i Dom
organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz nauki, kultury i ochrony
przez przedstawiciela. Podjęcie przez Komisji; Agnieszka Skrzyńska- w sprawie przyjęcia regulaminu
Kultury w Karczmiskach, ul.
zabytków oraz z władzami ustawodawczymi, organami administracji
przedstaiciela decyzji przekraczającej Michalczewska - Członek;
stowarzyszenia
Centralna 4, 24-310
rządowej i samorządowej oraz związkami wyznaniowymi; współdziałanie z
zakres zwykłego zarządu wymaga
Jakub Stępnik - Członek
Karczmiska)
instytucjami archeologicznymi oraz muzelnymi, konserwatorskimi w
zgody wszystkich członków
zakresie organizowania róznych form doskonalenia w dziedzinie
stowarzyszenia.
archeologii, muzealnictwa i ochrony zabytków' realizowanie zadań
naukowo-badawczych w dziedzinie archeologii, w ramach dokumentacji i
ochrony dziedzictwa kulturowego. w tym poszukiwań stanowisk
archeologicznych, badań niedestrykcyjnych i wykopalisk archeologicznych;
organizowanie sesji, wykładów, odczytów, zjazdów, seminariów i
konferencji naukowych, pokazów, pikników naukowych, warsztatów,
rekonstrukcji, wystaw poświęconych starożytnictwu, wiedzy o przeszłości,
dziedzictwu kulturowemu; opieka nad zabytkami i stanowiskami
archeologicznymi Chodlika oraz Kotliny Chodelskiej, minitorowanie
zagrożeń, dbałość o ich stan zachowania

Doprowadzenie do odzyskania wszystkich praw przynależnych wspólnoty
gruntowej wsi Kolczyn

8

Wspólnota Grutnowa wsi Kolczyn

4.01.2017 r.

Prezes - Krzysztof Bernadzki,
Rzeczpospolita Polska
Wiceprezes - Wioletta Teresińska,
Skarbnik - Rafał Mendak - Pisma w
imieniu Zarządu podpisuje Prezes lub
upoważniony przez niego
Organizowanie zebrań informacyjnych, wydawanie publikacji na tematy
Kolczyn 27, 24-340 Józefów
Wiceprezes.
Do zaciągania
związane ze Wspólnotą Gruntową wsi Kolczyn, występowanie do organów
nad Wisłą
zobowiązań majątkowych wymagane
administracji publicznej i sądów w sprawach Wspólnoty Gruntowej wsi
są podpisy dwóch członków Zarządu
Kolczyn oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych i
działających łącznie, w tym Prezesa
sądowych na zasadach przewidzianych prawem, wspólpraca ze środkami
po
uprzednim podjęciu uchwały przez
społecznego przekazu
Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 4/XI/16 Wsi Kolczyn z
dnia 13.11.2016 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu
stowarzyszenia

NIE

ORK.512.13.2016

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 4/III/17 z dnia
5.03.2017 r. w sprawie
uchwalenia regualminu
stowarzyszenia

NIE

ORK.512.1.2017

Wszechstronny rozwój sołectwa Wymysłów i Gminy Karczmiska
Rzeczpospolita Polska

9

Międzypokoleniowe

11.04.2017 r.

Wymysłów 54. 24-310
Karczmiska

Prezes - Krzysztof Rogala,
Wiceprezes - Iwona Kruk, Skarbnik Małgorzata Piłat. Pisma w imieniu
Zarządu podpisuje Prezes lub
upoważniony przez niego
Wiceprezes. Do składania
oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków
Zarządu łacznie. Przynajmniej jedną
z osób wspóldziałających musi być
Prezes lub Wiceprezes
Stowarzyszenia

9

Międzypokoleniowe

11.04.2017 r.

Organizowanie zebrań informacyjnych, współpraca ze środkami
społecznego przekazu, realizacja zadań publicznych w zakresie: pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej,
podtryzmywania tradcyji narodowej, pielęgnowanie poslkości oraz rozowju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji
zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy, uposzechniania i ochrony praw kobiwt
oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalności
wspomagającej rozwój gospodarczy, działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności loklanej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
krajoznastwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji.

Wymysłów 54. 24-310
Karczmiska

Prezes - Krzysztof Rogala,
Wiceprezes - Iwona Kruk, Skarbnik Małgorzata Piłat. Pisma w imieniu
Zarządu podpisuje Prezes lub
upoważniony przez niego
Wiceprezes. Do składania
oświadczeń woli i zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków
Zarządu łacznie. Przynajmniej jedną
z osób wspóldziałających musi być
Prezes lub Wiceprezes
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 4/III/17 z dnia
5.03.2017 r. w sprawie
uchwalenia regualminu
stowarzyszenia

NIE

ORK.512.1.2017

