
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

1. Cel/cele 
działania  
stowarzyszenia zwykłego2) 

2. Teren działania  
stowarzyszenia 
zwykłego3) 

Numer 
kolejny 

w 
ewidencji 

Nazwa 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty 
wpisów 

do 
ewidencji1) 

3. Środki działania 
stowarzyszenia 
zwykłego4) 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
1.  
- kształtowanie i 
popularyzowanie zdrowego 
trybu życia mieszkańców 
miasta i powiatu; 
-uczestnictwo w rozgrywkach 
i rywalizacji sportowej na 
terenie kraju i poza nim; 
-promocja zdrowego trybu 
życia. 
 
2. 
Rzeczypospolita Polska oraz 
poza granicami kraju. 

1/2016 

 
Centrum 
Kettlebell 
Choszczno 

 
7 września 
2016 r. 

3. 
- składki członkowskie; 
- dotacje; 
- darowizny; 
- zbiórki publiczne; 
- spadki, zapisy; 
- dochody z majątku trwałego. 

 
ul. 22 lipca 
2b/7 
73-200 
Choszczno 

 
Przedstawiciel 
stowarzyszenie 
– Sebastian 
Kuzynin  

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwalenie 
regulaminu na 
zebraniu 
założycielskim  
w dniu 
20.08.2016 r. 

 
nie 

 
Wykreślono  
z ewidencji 

 z dniem 
29.12.2017 r. 

 
- 

 
- 

 
- 

2/2016 

 
Drawieńskie 
Stowarzyszenie 
Historyczno - 
Eksploatacyjne 

 
20 września 
2016 r. 

 
1. 
- zagłębienie historii gminy 
Drawno oraz gmin sąsiednich; 
- upowszechnianie wiedzy 
historycznej związanej z 
regionem; 
- ochrona zabytków, 
opuszczonych cmentarzy oraz 
opieka nad nimi; 
- przekazywanie rzeczy 
znalezionych i 
zabezpieczonych przez 

 
ul. 
Choszczeńska 
71 
73-220 
Drawno 

 
Przedstawiciel 
stowarzyszenia 
– Tomasz 
Maciąg 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwalenie 
regulaminu na 
zebraniu 
założycielskim  
w dniu 
16.01.2016 r., 
zmieniony 
uchwałą zebrania 
członków 
stowarzyszenia w 
dniu 21.01.2019r. 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



członków Stowarzyszenia na 
rzecz „Muzeum w Spichlerzu” 
z siedzibą w Drawnie. 

2. 
Powiat Choszczeński, Gmina 
Drawno 
3. 
Składki członkowskie 

 
1.  
- doprowadzenie do 
wybudowania pomnika 
niepodległości w Pełczycach. 
 
2. 
 Gmina Pełczyce, powiat 
choszczeński. 

3/2016 

 
Komitet 
Budowy 
Pomnika 
Niepodległości 
w Pełczycach 

 
9 grudnia 
2016 r. 

 
3. 
Zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 
r. Prawo o stowarzyszeniach. 
 

 
ul. 
Starogrodzka 
12 
73-260 
Pełczyce 

 
Zarząd 
stowarzyszenie 
w składzie: 
Przewodnicząc
y, Z-ca 
Przewodnicząceg
o, 
Sekretarz/Skar
bnik 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwalenia 
regulaminu na 
zebraniu 
założycielskim  
w dniu 
02.12.2016 r. 

 
nie 

 
Wykreślono  
z ewidencji 

z dniem 
05.12.2018 r. 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
 
 

2017 rok 

1/2017 

 
Powiatowe 
Stowarzyszenie 
Miłośników 
Rękodzieła 
Artystycznego 
i Ludowego 
„ART. – LUD” 

 
19 stycznia 
2017 r. 

1.  
- szerzenie zainteresowania 
rękodziełem artystycznym  
i ludowym; 
- rozwijanie umiejętności 
rękodzielniczych członków 
stowarzyszenia oraz ich 
wiedzy na temat sztuki 
ludowej; 
- propagowanie kultury 
ludowej w środowisku 
lokalnym; 
- prezentacja dorobku 
Stowarzyszenia w kraju i za 
granicą; 
- nawiązanie współpracy  
z pracowniami rękodzieła w 
celu wymiany doświadczeń 
oraz zdobywania nowych 
umiejętności przez członków 
stowarzyszenia; 
- nawiązanie współpracy  
z lokalnymi placówkami 
oświatowymi i kulturalnymi; 
- organizowanie imprez 
okolicznościowych; 
- organizowanie wyjazdów 
członków stowarzyszenia do 

 
Klub 
Wojskowy 12 
BZ ul. B. 
Chrobrego 8 A  
73-200 
Choszczno 

 
Przedstawiciel 
stowarzyszenia 
– Wioletta 
Maier 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała nr 
2/2017 o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
09.01.2017 r. 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



placówek kulturalnych, 
artystycznych i oświatowych; 
- podejmowanie różnorodnych 
działań umożliwiających 
członkom stowarzyszenia 
uczestnictwo w życiu 
kulturalno-artystycznym w 
kraju i poza jego granicami; 
- wykorzystywanie działań 
artystycznych do integrowania 
środowiska lokalnego  
i wzmocnienie więzi 
pokoleniowej. 
2. 
Teren powiatu 
choszczeńskiego i kraju. 
 
3.  
- składki członkowskie; 
- datki; 
- kiermasze okolicznościowe; 
- dotacje; 
- darowizny; 
- zbiórki publiczne. 

2/2017 

 
Zachodniopo-
morskie Biuro 
Interwencji 
Społecznej 

 
6 kwietnia 
2017 r. 

1. 
- budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego;  
- upowszechnianie ochrony 
wolności i praw człowieka 
oraz swobód obywatelskich; 
- przeciwdziałanie zjawiskom 
korupcji i naruszania prawa;  
- podejmowanie działań na 
rzecz porządku i 
bezpieczeństwa publicznego 
oraz przeciwdziałanie 
patologiom społecznym;  
- szerzenie kultury prawnej, 
udzielanie porad i pomocy  
w tym zakresie; 
- działania na rzecz 
wspomagania rozwoju 
wspólnot i społeczności 
lokalnych;  
- działania na rzecz jawności 
funkcjonowania władz 
publicznych; 
- przeciwdziałanie samowoli i 
bezprawiu władz publicznych; 
- propagowanie uczciwości  
w życiu publicznym i 
prywatnym; 
- propagowanie idei 

 
ul. Główna 43, 
Chłopowo  
73-231 Krzęcin 

 
Przedstawiciel 
stowarzyszenia 
– Agnieszka 
Sajdak-Wasik 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
03.07.2016 r. 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



ekologicznych i prawa 
ochrony przyrody;  
- zwiększanie aktywności 
zawodowej, społecznej i 
fizycznej osób starszych i 
niepełnosprawnych;  
- wyrównywanie szans  
w obrębie edukacji; 
 
2.  
Teren działania: Polska 
 
3.  
-składki członkowskie; 
-dotacje; 
-darowizny; 
-zbiórki publiczne; 
-spadki, zapisy; 
-dochody z majątku 
stowarzyszenia. 
 
1. 
-obrona praw; 
- reprezentowanie interesów i 
działanie na rzecz poprawy 
sytuacji społeczno-zawodowej 
kobiet wiejskich i ich rodzin; 
- inicjowanie i podejmowanie 
różnorodnych działań na rzecz 
poprawy warunków życia, 
pracy i wypoczynku kobiet 
wiejskich i środowiska 
wiejskiego;  
- prowadzenie wśród kobiet 
wiejskich działalności 
społeczno-wychowawczej, 
oświatowo-kulturowej w 
zakresie poprawy warunków 
socjalno-bytowych rodzin 
wiejskich;  
- upowszechnianie postępu w 
rolnictwie i gospodarstwie 
domowym; 
- poprawa stanu ochrony 
zdrowia i opieki społecznej 
mieszkańców wsi. 
2.  
Rzeczypospolita Polska 

3/2017 

 
Koło 
Gospodyń 
Wiejskich 
Smoleń 

 
8 maja  
2017 r. 

3.  
- składki członkowskie; 
- dotacje; 
- darowizny; 
- zbiórki publiczne; 
- spadki, zapisy; 
- dochody z majątku 

 
Smoleń, 73-
200 Choszczno 

 
Przedstawiciel 
stowarzyszenia
- Grażyna 
Kaczmarek 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
25.04.2017 r. 

 
nie 

 
Wykreślono  
z ewidencji 

z dniem 
20.02.2019 r. 

 
- 

 
- 

 
- 



stowarzyszenia. 
 
 
1.  
zarybianie jeziora  
- utrzymywanie porządku; 
- opłacanie składek. 
2.  
Powiat Choszczeński, Gmina 
Drawno. 

4/2017 
 

 
Ryba na 
Haczyku 

 
8 września  
2017 r. 

3.  
- składki członkowskie 
 

 
ul. Kopernika 
13/1, 73-200 
Choszczno 

 
Przedstawiciel: 
Dariusz 
Worach 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
27.08.2017 r. 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1.  
- ochrona przyrody; 
- wspieranie lokalnych 
inicjatyw obywatelskich; 
-przeciwdziałanie 
wykluczeniu; 
-monitoring nastrojów 
społecznych. 
2. 
Województwo 
Zachodniopomorskie 

5/2017 

 
Dla Drawna 
 
 
 

 
5 grudnia 
2017 r. 
 
 

3. 
- składki członkowskie; 
- dotacje; 
- darowizny; 
- zbiórki publiczne; 
- spadki, zapisy; 
- dochody z majątku 
stowarzyszenia. 

 
Barnimie 74, 
73-220 
Drawno 

 
Przedstawiciel: 
Przemysław 
Nowak 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
30.11.2017 r. 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2018 rok 

1.  
- szerzenie wiedzy o życiu i 
pracy na wsi przed XXI w. 
2.  
Powiat Choszczeński, Gmina 
Recz. 1/2018 

 
 
 
 
 
Towarzystwo 
Miłośników 
Dawnej Wsi 

 
7 sierpnia 
2018 r. 

3. 
- składki członkowskie; 
- dotacje; 
- spadki i zapisy; 
- dochody z majątku 
stowarzyszenia. 

 
Pomień 358/2, 
73 – 210 Recz 

 
Przedstawiciel: 
Stefania 
Ruszkiewicz 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
28.07.2018 r. 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2019 rok 

1/2019 

 
Dolina 
Wardynki 

 
18 stycznia 
2019 r. 

1. 
- podtrzymywanie i 
upowszechnianie tradycji 
narodowej, 
- pielęgnowanie polskości 
oraz rozwoju świadomości 

 
ul. Kościuszki 
7a,  
73-222 Rzecko 

 
Przedstawiciel: 
Barbara 
Sikorska 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej, 
- działalność na rzecz osób w 
wieku emerytalnym, 
- działalność wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, 
- działalność na rzecz nauki, 
szkolnictwa wyższego, 
edukacji oświaty i 
wychowania. 
2. 
Rzeczypospolita Polska 
 
3. 
- składki członkowskie; 
- dotacje; 
- spadki; 
- zapisy; 
- dochody z majątku 
stowarzyszenia oraz ofiarności 
publicznej. 

15.01.2019 r. 

1. 
- organizacja imprezy 
biegowej Choszczeńska 10, 
- promowanie aktywności 
fizycznej a w szczególności 
biegania. 
2. 
Rzeczypospolita Polska 

2/2019 

 
Choszczeńska 
10 

 
25 stycznia 
2019 r. 

3. 
- dotacje, 
- darowizny. 

 
ul. Staszica 
14a/5, 
73-200 
Choszczno 

 
Przedstawiciel: 
Paweł 
Czapiewski 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
05.01.2019 r. 

 
nie 

 
Wykreślono 
z ewidencji 

z dniem 
5.08.2019 r. 

 
- 

 
- 

 
- 

1. 
- podejmowanie działań na 
rzecz edukacji, oświaty i 
wychowania, 
- wyrównywanie szans w 
obrębie edukacji, 
- kształtowanie i 
popularyzowanie zdrowego 
stylu życia w środowisku 
lokalnym, 
- integrowani środowiska 
lokalnego i wzmacnianie 
więzi międzypokoleniowych, 
- zwiększenie aktywności 
społecznej osób starszych i 
niepełnosprawnych. 
2.  
Miejscowość Pełczyce 

3/2019 

PrzedSzkoła 4 kwietnia 
2019 r. 

3.  
- składki członkowskie, 
- dotacje, 
- darowizny, 

ul. Bolesława 
Chrobrego 17, 
73-260 
Pełczyce 

Przedstawiciel: 
Anna Lewicka 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
02.04.2019 r. 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



- zbiórki publiczne, 
- spadki, zapisy, 
- dochody z majątku 
stowarzyszenia. 
1. 
- działania na rzecz rozwoju 
wsi Korytowo, 
- popularyzowanie wiedzy z 
dziedziny ekologii i ochrony 
środowiska wśród 
społeczeństwa, 
- promocja i popieranie 
kultury wiejskiej, 
- tworzenie współpracy 
między osobami oraz 
instytucjami 
zainteresowanymi. 
2. 
Rzeczypospolita Polska 

4/2019 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Korytowa 

4 kwietnia 
2019 r. 

3. 
- składki członkowskie, 
- darowizny, 
- spadki, 
- zapisy, 
- dochody z majątku 
stowarzyszenia oraz ofiarności 
publicznej. 

ul. Myśliwska 
3/3, 
73-200 
Korytowo 
 
zmiana: 
 
ul. Myśliwska 
4/6, 73-200 
Korytowo 

Przedstawiciel: 
Agata Kicińska 

 
Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

 
Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
01.04.2019 r. 
 
Uchwała nr 
13/2019 o 
przyjęciu zmian 
w regulaminie 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
01.07.2019 r. 

 
nie 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1. 
- szczerzenie zdrowego stylu 
życia poprzez angażowanie 
członków i sympatyków 
Stowarzyszenia do 
uczestnictwa w różnorodnych 
formach aktywności 
ruchowej, w szczególności w 
wędkarstwie, dostosowanej do 
wieku, stopnia sprawności 
i zainteresowań sportowych. 
- upowszechnianie w 
społeczności lokalnej sportu, 
kultury fizycznej, turystyki 
i krajoznawstwa, 
- działanie na rzecz ekologii 
i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
- działalność na rzecz 
integracji i rozwoju oraz 
ogólnie pojętej kultury życia 
społecznego wspólnoty 
lokalnej, 
- działalność na rzecz edukacji 
i wypoczynku dzieci 
i młodzieży 

5/2019 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Wędkarstwa 

8 sierpnia 
2019 r. 

2.  

Radaczewo 
33/2, 73-200 
Choszczno 

Przedstawiciel: 
Andrzej Szysz 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała 2/2019 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
29.07.2019 r. 

nie - - - - 



Rzeczpospolita Polska 
3. 
- składek członkowskich, 
- dotacji,  
- darowizn, 
- zbiórek publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6/2019 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Ekspozycji 
Etnograficznej 
Lamus 
w Bierzwniku  

29 
października 
2019 r. 

1. 
- organizowanie działań 
mających na celu ochronę 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, 
- wspieranie działań 
związanych ze zbiorem 
etnograficznym Lamus, 
- wspieranie lokalnego 
środowiska w działalności 
kulturalno-społecznej, 
- integracja i aktywizacja 
społeczna mieszkańców, 
2. 
-Rzeczpospolita Polska 
3. 
- składek członkowskich, 
- dotacji, 
- darowizn, 
- zbiórek publicznych, 
- spadków, zapisów, 
- dochodów z majątku 
stowarzyszenia  

ul. Dworcowa 
16, 
73-240 
Bierzwnik 
 
zmiana: 
 
ul. Dworcowa 
11, 
73-240 
Bierzwnik 

Przedstawiciel: 
Magdalena 
Nowacka-
Gołębiewska 

Stowarzyszenie 
nie posiada organ 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała Nr 
2/2019 o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
15.10.2019 r.  

nie - - - - 

 
 
 
 
 
7/2019 

Stowarzyszenie 
p.n. Green4 life 
– żyję 
odpowiedzialni 
e 

31 
październik 
2019 r. 

1. 
- ochrona i upowszechnienie 
dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego regionu, 
- działanie na rzecz integracji 
europejskiej, rozwijania 
kontaktów i współpracy, 
- wyrównanie szans dzieci 
i młodzieży w dostępie do 
edukacji, nauki, kultury 
i wychowania, 
- upowszechnienie sportu, 
turystyki, rekreacji oraz 
aktywnego wypoczynku 
wśród społeczności lokalnej, 
- działanie na rzecz tolerancji, 
przeciwdziałanie 
dyskryminacji i wykluczeniu, 
- działalność na rzecz 
kształtowania postaw wolnych 
od uprzedzeń, szanujących 
odmienność, broniących 
godności człowieka, 
- rozwijanie twórczości 
i kreatywności dzieci 
i młodzieży,  

Łasko 29E, 
73-240 
Bierzwnik  

Przedstawiciel: 
Bernadeta 
Szypulska 
Rybacka 

Stowarzyszenie 
nie posiada organ 
kontroli 
wewnętrznej  

Uchwała Nr 
2/2019 o 
przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
24.10.2019 r. 

nie - - - - 



- upowszechnienie wiedzy o 
prawach człowieka, 
- podejmowanie i wspieranie 
inicjatyw mających na celu 
poprawę stanu środowiska, 
wdrażanie zrównoważonego 
rozwoju, 
- propagowanie świadomości 
ekologicznej, 
- działalność na rzecz ludzi 
starszych i niepełnosprawnych 
2. 
- Rzeczpospolita Polska 
3. 
- składek członkowskich, 
- dotacji, 
- darowizn, 
- zbiórek publicznych, 
- spadków, zapisów, 
- dochodów z majątku 
stowarzyszenia 
 

 

2020 rok 
 

 
 
1/2020 
 

Stowarzyszenie 
„Pod parą”  

17 marca 
2020 r. 

1. 
- integracja społeczności 
sympatyków kolejnictwa, 
- prowadzenie działalności na 
rzecz zrównoważonego 
rozwoju i ochrony 
środowiska; 
- działalność na rzecz 
poprawy funkcjonowania 
transportu szynowego 
i zatrzymania degradacji; 
- reaktywacja nieczynnych 
linii kolejowych oraz 
rewitalizacja i ochrona 
zagrożonych likwidacją linii 
kolejowych; 
- podnoszenie atrakcyjności 
gospodarczej i turystyczno-
krajoznawczej regionu; 
- działalność naukowa 
i naukowo-techniczna 
w zakresie ochrony 
i rewitalizacji materialnych 
i niematerialnych zabytków 
kolejnictwa w tym militarnych 
związanych z kolejnictwem 
oraz gromadzenie pamiątek, 
eksponatów lub innych 
materiałów (zarówno 

Lubiana 3, 
73-260 
Pełczyce 

Przedstawiciel: 
Ryszard 
Kwieciński 

Stowarzyszenie 
nie posiada organ 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
11.03.2020 r. 

nie - - - - 



pisemnych, jak 
i multimedialnych); 
- popularyzacja wiedzy o kolei 
wśród społeczeństwa; 
- promowanie kolei, jako 
ekologicznego środka 
transportu; 
- rozwój i utrzymanie 
infrastruktury kolejowej; 
- podnoszenie kwalifikacji 
członków Stowarzyszenia; 
- działalność na rzecz 
transportu publicznego; 
- prowadzenie pasażerskiego, 
towarowego i roboczego 
ruchu pociągów lub innych 
pojazdów szynowych; 
2. 
Rzeczypospolita Polska oraz 
Europa. 
3. 
- składek członkowskich; 
- dotacji; 
- darowizn; 
- zbiórek publicznych; 
- spadek, zapisów; 
- dochodów z majątku 
stowarzyszenia.  

 
 
 
 
2/2020 

Stowarzyszenie 
„Niebieski 
Koralik” 

15 czerwca 
2020 r. 

1. 
1) Integracja i aktywizacja 
środowiska lokalnego; 
1) Pobudzanie środowiska 
lokalnego do działań na rzecz 
współpracy ze szkołami i 
wspieranie realizacji jej zadań 
edukacyjnych i 
wychowawczych; 
2) Kształtowanie postaw pro 
kulturalnych i prospołecznych 
wśród dzieci, młodzieży, a 
także osób dorosłych oraz 
seniorów; 
3) Upowszechnienie kultury 
fizycznej i sportu zarówno 
wśród dzieci, młodzieży, a 
także osób dorosłych i 
seniorów; 
4) Inicjowanie działań 
sprzyjających pozytywnym 
zmianom w środowisku 
lokalnym, w zakresie 
pokonywania barier 
mentalnych szczególnie w 
odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych; 

ul. 
Energetyków 
12,  
73-200 
Choszczno  

Prezes: Joanna 
Kaszak 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała Nr 
2/2020 w sprawie 
przyjęcia 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
10.06.2020 r. 

nie - - - - 



5) Współpraca z instytucjami 
państwowymi oraz 
organizacjami pozarządowymi 
w kraju i za granicą; 
6) Stwarzanie możliwości 
wszechstronnego rozwoju 
dzieci, młodzieży, a także 
osób dorosłych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnością; 
7) Propagowanie twórczości 
artystycznej, rozbudzanie 
talentów działających w 
różnych środowiskach; 
8) Organizowanie działań 
mających na celu ochronę 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego; 
9) Działania mające na celu 
ochronę środowiska 
naturalnego, w tym edukację 
ekologiczną; 
10) Propagowanie wiedzy 
patriotycznej oraz historycznej 
naszego regionu. 
2. 
Polska i Europa. 
3. 
- składek członkowskich; 
- darowizn; 
- spadków,  
- zapisów; 
- dochodów z majątku 
Stowarzyszenia 
- ofiarności publicznej. 
 

 
 
 
 
3/2020 

Stowarzyszenie  
Miłośników 
Przekolna 

7 września 
2020 r. 

1. 
- działanie na rzecz rozwoju 
wsi Przekolno; 
- popularyzowanie wiedzy z 
dziedziny ekologii i ochrony 
środowiska wśród 
społeczeństwa; 
- promocja i popieranie 
kultury wiejskiej; 
- tworzenie współpracy 
między osobami oraz 
instytucjami 
zainteresowanymi; 
2. 
Polska i Europa. 
3. 
- składek członkowskich; 
- dotacji; 

Przekolno 2,  
73-260 
Pełczyce  

Przedstawiciel: 
Izabela Maruda 

Stowarzyszenie 
nie posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała Nr 
2/2020 w sprawie 
przyjęcia 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego z dnia 
28.08.2020 r. 

nie - - - - 



- darowizn; 
- zbiórek publicznych; 
- spadków, zapisów; 
- dochodów z majątku 
Stowarzyszenia. 

________________________________ 
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. 

 


