
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCHStarostwo Powiatowe w

Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65

96-500 Sochaczew

Data: 30.03.2022

godz. 14:09:56

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia Zwykłe
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Numer

kolejny

w

ewidencji

Nazwa

stowarzyszenia

zwykłego

Daty wpisów

do ewidencji 1)

1 Cel/cele

   działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 2)

 

2 Teren działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 3)

 

3 Środki działania

   stowarzyszenia

   zwykłego 4)

Adres siedziby

stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja

stowarzyszenia

zwykłego 5)

Organ kontroli

wewnętrznej

stowarzyszenia

zwykłego 6)

Regulamin

działalności

stowarzyszenia

zwykłego 7)

Status

organizacji

pożytku

publicznego 8)

Przekształcenie

lub rozwiązanie

stowarzyszenia

zwykłego 9)

Likwidator

stowarzyszenia

zwykłego 10)

Zastosowanie

wobec

stowarzyszenia

zwykłego

środków

nadzoru 11)

Uwagi 12)

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

1 Taxi Nowa

Sochaczew

data wpisu:

2016.08.10

późniejsze

zmiany:

2019.07.11

2020.08.13

1.1. Dbanie o dobro

Stowarzyszenia Taxi

Nowa

2. Wykonywanie

rzetelnych usług

transportu drogowego

taksówką osobową

3. Walka z nieuczciwą

konkurencją

ul. Trojanowska 2

lok. 2

Sochaczew

96-500

Sochaczew

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Rafał Felczak

Sposób

reprezentowania: 

na zewnątrz i

działanie w

imieniu

stowarzyszenia

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.07.26

Nr dok.: 

 

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia: 

Nr dok.: 1/2016

 

NIE numer teczki:

OR.512.4.2016

2. Sochaczew

3. Wykonywanie

transportu drogowego

taksówką osobową.

Udział w akcjach

charytatywnych.

Promocja miasta

Sochaczew
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2 Stowarzyszenie

Hodowców

Bandoga

Capricorna

data wpisu:

2016.08.30

1.Odworzenie

(rekonstrukcja) oraz

popularyzacja

starodawnego psa

strużująco-obrończego

nazwanego tutaj

Bandogiem Capricorna.

ul. Żyrardowska 8

Sochaczew

96-500

Sochaczew

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Daniel

Mikołajczyk

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.08.12

Nr dok.: 

 

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia: 

Nr dok.: 2/2016

 

NIE numer teczki:

OR.512.5.2016

2. Obszar

Rzeczypospolitej Poslkiej

3. Odtworzenie

(rekonstrukcja) oraz

popularyzacja

starodowanego psa

stróżująco-obrończego.
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3 GoodVibes data wpisu:

2016.09.09

późniejsze

zmiany:

2019.09.12

2022.02.16

 

1.1. Zorganizowanie

Ogólnopolskiego zlotu

Fiata 126p.

2. Organizowanie

spotów, zlotów

motoryzacyjnych.

3. Propagowanie i

kultywowanie zagadnień

z zakresu motoryzacji,

związanej z Fiatrem

126p.

4. Doradztwo, pomoc

organizacyjno-ekonomicz

na oraz szkolenie dla

członków i innych

podmiotów

zainteresowanych

działalnością

Stowarzyszenia.

5. Prowadzenie

działalności integrującej

członków Stowaryszenia

poprzez aktywność

kulturalną, sportową,

rekreacyjną i towarzyską.

6. Rzecznictwo interesów

członków Stowarzyszenia

przed organami władzy

państwowej i

samorządowej oraz

innymi podmiotami życia

publicznego. 

ul. Ogrodowa 3

lok. 11

Sochaczew

96-500

Sochaczew

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Emil Piątek

Sposób

reprezentowania: 

reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

zarządzanie

majątkiem

stowarzyszenia

nie

przkraczającm

wartości 10.000

zł, Podjęcie przez

Przedstawiciela

decyzji

przepkraczającej

upranienia

zwykłego zarządu

wymaga zgody

wszystkich

członków

stowarzyszenia.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.01.31

Nr dok.:

003/2022

 

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2019.09.02

Nr dok.:

003/2019

 

Wersja

historyczna

regulaminu:

Data uchwalenia:

2016.09.03

Nr dok.: 

 

Zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia: 

Nr dok.: 2/2016

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.6.2016

2. Obszar

Rzeczypospolietj Polskiej

3. 1. Wyrażanie opinii w

sprawach publicznych

istotnych dla jego

członków. 

2. Działalność na rzecz

rozwoju przyjaznych

człowiekowi nowych

technik, w tym internetu. 

3. Działalność w zakresie 

organizacji czasu

wolnego, sportu, turystyki

i rekreacji. 

4. Organizowanie

poparcia innych osób i

podmiotów dla

działalnośći

Stowarzyszenia. 

5. Współpraca z
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instytucjami,

organizacjami i

stowarzyszeniami o

podobnych celach

działania. 

6. Gromadzenie środków

finansowych na realizacje

celów statutowych

Stowarzyszenia.

7. Prowadzenie

działalności

informacyjnej,

promocyjnej  i

wydawniczej. 

8. Tworzenie fundacji i

funduszy celowych. 

9. Udzielanie członkowm

Stowarzyszenia pomocy

prawnej. 

10. Inne działania

zgodnie z celami

Stowarzyszenia,

inspirowane przez jego.
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4 "My Słowianie" data wpisu:

2017.02.28

późniejsze

zmiany:

2021.09.23

 

1.1. Zrzeszenie osób

zainteresowanych

odtwarzaniem,

poznawaniem historii

2. Kształtowanie

świadomości historycznej

i kulturowej

spoleczeństwa 

3. Pielęgnowanie tradycji

narodowej, działanie na

rzecz rozwoju

świadomości narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej.

4. Popularyzacja,

uczestnictwo i

organizacja działań w

zakresie propagowania

historii i tradycji

kulturowej wśród dzieci,

młodzieży i dorosłych

5. Prowadzenie

działalności edukacyjnej

wśród młodzieży oraz

dorosłych ze szczególnym

uwzględnieniem historii i

kultury regionów

Słowiańszczyzny i

Skandynawii z okresu

X-XII wieku

6. Propagowanie wiedzy

na temat historii, kultury

materialnej i

niematerialnej okresu

wczesnego

średniowiecza, w

szczególności X-XII

wieku z rejonów

Słowiańszczyzny i

Skandynawii.

7 Rozwijanie aktywności

naukowej,

kulturotwórczej oraz

społecznej czlonków

Stowarzyszenia.

8 Wzbogacenie wiedzy

historycznej członków

stowarzyszenia

9. Rekonstrukcja oraz

prowadzenie budynków

mieszkalnych i

fortyfikacji z regionów

Słowiańszczyzny  i

ul. Mała 10

Sochaczew

96-500 

Zarząd:

Michał Feliks

Kroszka funkcja:

Prezes

 

Patrycja Kroszka

funkcja:

Wiceprezes

 

Magdalena Jasik

funkcja:

Wiceprezes

 

 

Sposób

reprezentowania: 

Do zawierania

umów, udzielania

pełnomocnictw i

składania innych

oświadczeń woli

w szczególności

w sprawach

majątkowych

wymagane są

podpisy dwóch

członków

Zarządu

działających

lącznie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.02.01

Nr dok.: Uchwała

 1/2017

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.1.2017
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Skandynawii z okresu

X-XII wieku.

10. Zakup, odtwarzanie

rekonstrukcja

historycznego

wyposażenia i uzbrojenia.

11. Utrzymanie i

pielęgnowanie dobr

polskiej kultury i

obyczaju: ochropna

dziedzictwa kulturowego

i przyrodniczego regionu,

w tym krajobrazu.

12. Upowszechnianie

wiedzy i umiejętności w

zakresie sportu i

rekreacji.

13. Wykonywanie

rękodzieła ludowego.

14. Wychowanie

młodzieży poprzez sport. 

15. Wspomaganie

rozwoju wspólnot i

społeczności lokalnych,

zwłaszcza organizacji

pozarządowych

realizujących zbieżne cele

regulamin.

16. Działanie na rzecz

integracji środowisk

rekonstrukcyjnych.

17. Dochód z odpłatnej

działalności

Stowarzyszenia służy

realizacji jego celów i nie

może być przeznaczony

do podziału między jego

członków.

2. Obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 1. Organizowanie

wystaw o tematyce

historycznej i społecznej.

2. Organizowanie

spotkań, prelekcji,

konferencji.

3. Organizajca i udział w

spotkaniach, zlotach,

konferencjach , zjazdach

i innych

przedsięwzięciach

poświęconych  tematyce
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history6cznej.

4. Promowanie historii

wśród młodzieży.

5. Współpracę ze

szkołami i innymi

instytucjami

edukacyjnymi.

6. Prowadzenie kampanii

społecznych.

7. Organizowanie imprez

o tematyce historycznej i

spolecznej.

8. Organoizowanie i

uczestnictwo w

wydarzeniach o

charakterze

edukacyjnym,

kulturalnym i/lub

komercyjnym,

związanych z tematyką

historyczną.

9. Działania społeczne,

inicjatywu kulturalne,

działalnośćszkoleniową,

informacyjną,

wydawniczą.

10. Uczestnictwo w

inscenizacjach

historycznych.

11. Współpracę z

instytucjami naukowymi,

muzeami, organizacjami

działającymi na rzecz

kultury i ochrony

zabytków.

12. Współpracę z

organami administracji

państwowej i

samorządami, Lasami

Państwowymi i innymi

instytucjami.
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5 "WSPIERAJ -

POMAGAJ"

data wpisu:

2017.03.03

1.1.Działalność na rzecz

Powiatu

Sochaczewskiego oraz

wszystkich gmin

wchodzących w jego

skład , polegająca 

głównie na:

 -rozwoju kultury i sztuki

w Sochaczewie (muzyka,

sport, historia), w tym

ochrona dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego,

 -wspieraniu

rozwiązywania

problemów społecznych

(młodzieży, osób

samotnych, rodzin

patologicznych),

 -niesieniu pomocy

osobom potrzebującym

(niepełnosprawni,

przemoc w rodzinie)

2.Tworzenie warunków

do rozwoju społecznego,

cywilizacyjnego i

gospodarczego.

3.Podniesienie

atrakcyjności powiatu

poprzez wspieranie

rozwoju turystki  i sportu

w oparciu o

wykorzystanie tradycji i

zasobów przyrodniczych i

kulturalnych regionu.

4.Wzrost aktywności i

świadomości

obywatelski.

5.Tworzenie warunków

dla wykorzystywania

obywatelskiego prawa do

czynnego uczestnictwa w

życiu publicznym,

wyrażania poglądów oraz

realizacji indywidualnych

 i grupowych

zainteresowań

społeczności lokalnych.

6.Pomoc społeczna, w

tym pomoc rodzinom i

osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans

tych rodzin i osób.

Kąty 47C

96-500 

Zarząd:

Oskar Jędrzejczak

funkcja: Prezes

 

Eryk Jędrzejczak

funkcja: Członek

Zarządu

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.02.18

Nr dok.: Uchwała

1/2017

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.3.2017
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7.Działalność

charytatywna.

8.Podtrzymywanie i

upowszechnianie tradycji

narodowej,

pielęgnowanie polskości

oraz rozwój świadomości

narodowej, obywatelskiej

i kulturowej.

9.Działalności na rzecz

osób niepełnosprawnych.

10.Działalność na rzecz

osób w wieku

emerytalnym.

11. Działalność

wspomagająca rozwój

wspólnot i społeczności

lokalnych.

12. Działalność na rzecz

dzieci i młodzieży, w tym

edukacji, wychowania i

wypoczynku dzieci i

młodzieży w połączeniu z

turystyką i

krajoznawstwem.

13. Wspieranie i

upowszechnianie kultury

fizycznej.

14. Dbanie o ekologie i

ochronę zwierząt oraz

ochronę dziedzictwa

przyrodniczego.

15. Upowszechnianie i

ochrona wolności i praw

człowieka oraz swobód

obywatelskich, a także

działanie wspomagające

rozwój demokracji.

16. Ratownictwo i

ochrona ludności.

17. Pomoc ofiarom

katastrof, klęsk

żywiołowych, konfliktów

zbrojnych i wojen w

kraju i za granicą.

18. Działalność

wspomagająca rozwój

gospodarczy, w tym

rozwój

przedsiębiorczości.

19. Działalność

wspomagająca rozwój

techniki, wynalazczości i
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innowacyjności oraz

rozpowszechnianie i

wdrażanie nowych

rozwiązań technicznych

w praktyce gospodarczej.

20. Pilnowanie porządku

i bezpieczeństwa

publicznego.

21. Promocja i

organizacja wolontariatu.

22. Działalność na rzecz

rodziny, macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania i

ochrony praw dziecka.

23. Przeciwdziałanie

uzależnieniom i

patologiom społecznym.

 

2. Obszar Województwa

Mazowieckiego i

Łódzkiego, a w

szczególności Powiatu

Sochaczewskiego

3. 1.Organizowanie

zbiórek pieniężanach i

rzeczowych.

2.Organizowanie

wydarzeń kulturalnych,

rekreacyjnych i

wychowawczych przy

wykorzystaniu dotacji

państwowych i

regionalnych oraz

wsparcia sponsorów.

3.Organizowanie

spotkań, prelekcji,

szkoleń, warsztatów oraz

wyjazdów

edukacyjno-kulturalnych

z uwzględnieniem

integracji dzieci,

młodzieży i dorosłych.

4.Organizowanie pomocy

i opieki dla dzieci i

młodzieży oraz

wspieranie rodzin w

trudnej sytuacji.

5.Prowadzenie działań

integrujących członków i

sympatyków

Stowarzyszenia poprzez
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aktywność kulturalną,

rekreacyjną i

szkoleniową.

6.Tworzenie płaszczyzny

do nieskrepowanej

dyskusji wśród członków

i sympatyków.

7.Współpracę w ramach

Stowarzyszenia z

organizacjami,

instytucjami i grupami

społeczności lokalnych,

w zakresie przyjętych

regulaminem zadań. 

8.Współpracę z

przedsiębiorcami oraz

organizacjami

pracodawców w celu

prezentowania ich

potrzeb i pomysłów na

rozwój gospodarczy

regionu.

9.Współdziałanie i

korzystanie z funduszy 

itd.
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6 KAJAKOWCY

SOCHACZEWA

data wpisu:

2017.03.08

późniejsze

zmiany:

2017.03.17

2018.01.25

2020.08.18

2021.02.25

 

1.a) organizowanie życia

kulturalnego,

wypoczynku i rekreacji

dla swych członków

b) popularyzacja

turystyki i kultury

fizycznej jako forma

aktywnego wypoczynku

c) działania na rzecz

ochrony przyrody

d) popularyzcja rozwój i

promocja wszystkich

form kajakarstwa

e) promocja aktywnego,

rodzinnego spędzania

czasu nad wodą

f) upowszechnianie

kultury fizycznej i sportu

w dyscyplinie

kajakarstwa w tym

kajakarstwie osób

niepełnosprawnych

g) Stowarzyszenie

prowadzi swoją

działalność w sferze

zadań publicznych, w

szczególności w zakresie:

- działalności

charytatywnej, 

- działania na rzecz osób

niepełnosprawnych,

- działalności

wspomagającej rozwój

wspólnot i spoleczności

lokalnych,

- nauki, edukacji, oświaty

i wychowania

- krajoznawstwa oraz

wypoczynku dzieci i

młodzieży

- działania na rzecz

integracji,  rozwijania

kontaktów i współpracy

między społeczeństwami.

 

ul. Kościńskiego

13F

Sochaczew

96-500 

Zarząd:

Mariusz Bajurski

funkcja: Prezes

 

Damian

Skrzypczyński

funkcja:

Sekretarz

 

Małgorzata

Chmurka

funkcja: Skarbnik

 

 

Sposób

reprezentowania: 

dwóch członków

Zarządu,

działających

łącznie.

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2020.08.07

Nr dok.:

04/08/2020

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.02.18

Nr dok.: Uchwała

Nr 2/II/2017

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.5.2017

 

Zmiana siedziby:

Uchwała Nr

05/III/2017 z dnia

11.03.2017;

2. Obszar

Rzeczypospilotej Polskiej

3. Stowarzyszenie

realizuje swoje cele

poprzez:

a) organizację rodzinnych

pikników nad wodą

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 12 z 46



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

b) organizację zawodów i

festynów kajakowych

c) organizowanie

zawodów i warsztatów

kajakowych dla

przedszkoli i szkół

d) organizowanie

spływów kajakowych dla

dzieci i młodzieży z

Domów Dziecka

e) organizowanie

spływów kajakowych
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8 Stowarzyszenie

Planszówki w

Sochaczewie 

data wpisu:

2017.06.07

późniejsze

zmiany:

2019.04.30

2019.07.11

1.1. Propagowanie

rozrywki intelektualnej w

postaci gier planszowych,

tak wśród dorosłych, jak i

dzieci.

2. Integrowanie członków

społeczności lokalnej na

gruncie wspólnego

zainteresowania grami

planszowymi

3. Promowanie

alternatywnych sposobów

spędzania czasu wolnego,

szczególnie wśród

młodzieży szkolnej

4. Współpraca z

samorządami lokalnymi,

ngo i gngo oraz

szczególnie szkołami, w

zakresie

wykorzystywania gier

planszowych do celów

edukacyjnych i

socjalizacji.

ul. M.J.

Piłsudskiego 16

C lok. 525

96-500

Sochaczew

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Weronika

Czubak-Wrońska

Sposób

reprezentowania: 

Przedstawiciel 

zarządza

zwykłym

majątkiem

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2019.06.17

Nr dok.: Uchwała

- Załącznik 2

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.05.15

Nr dok.: Uchwała

nr 2/ 2017

 

NIE numer teczki:

OR.512.12.2017

 

Powołanie

Przedstawiciela

Stowarzyszenia:

Uchwała 1/2018;

2. Obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 

1. Periodyczne spotkania,

otwarte dla wszystkich

chętnych, w celu

wspólnego grania w gry

planszowe

2. Akcje promocyjne na

imprezach publicznych

3. Wykłady, prelekcje i

prezentacje, w tym w

szkołach i świetlicach

środowiskowych,

integracyjnych, itp.

4. Zebrania i

zgromadzenia członków

Stowarzyszenia 
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9 Stowarzyszenie

Powiatowy Szkolny

Związek Sportowy

w Sochaczewie 

data wpisu:

2017.10.20

1.1. Realizowanie zadań

publicznych w zakresie

upowszechniania kultury

fizycznej i sportu

2. Uczestnictwo w

procesie wychowania

młodzieży szkolnej na

zdrowych,

wszechstronnie

rozwiniętych i prawych

obywateli

3. Rozwijanie

zainteresowań

sportowych młodzieży

szkolnej

4. Rozwijanie 

zainteresowań 

 

ul. M. J.

Piłsudskiego 65

96-500

Sochaczew

Zarząd:

Mirosław

Domińczak

funkcja: Prezes

 

Zenon

Grąbczewski

funkcja:

Sekretarz

Związku

 

brak

 

 

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2017.10.16

Nr dok.: Uchwała

nr 1/2017

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.10.28

Nr dok.: uchwała

2/2016

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.13.2017

2. Powiat Sochaczewski

3. 1. Krzewienie kultury

zdrowotnej i fizycznej.

2. Wdrażanie zdrowego

trybu życia.

3. Popularyzowanie

kultury fizycznej.

4. Reprezentowanie

spraw związanych z

rozwojem kultury

fizycznej uczniów.

5. Propagowanie

działalności sportowej  w

środowisku szkolnym.

6. Stwarzanie

utalentowanej sportowo

młodzieży możliwości

osiągania mistrzostwa

sportowego.

7. Organizowanie i

podejmowanie działań

mających na celu

zwiększenie

zainteresowania osób

dorosłych zdrowiem i

rozwojem fizycznym

młodzieży.

8. Organizowanie imprez

i zawodów sportowych.

9. Współdziałanie w

dziedzinie kultury

zdrowotnej i fizycznej

młodzieży szkolnej z
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innymi stowarzyszeniami

i organizacjami.

10. Integrowanie

środowiska dorosłych do

działania na rzecz

promocji zdrowia,

rozwoju fizycznego i

sportu młodzieży

szkolnej.

11. Współdziałanie z

instytucjami i

organizacjami,

wolontariuszami i

działaczami kultury

fizycznej, w

szczególności

nauczycielami

wychowania fizycznego.
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10 Sochaczewskie

Wieczory Literackie

"Atut"

data wpisu:

2017.12.19

późniejsze

zmiany:

2020.01.09

2021.11.29

2022.03.14

2022.03.14

 

1.a. promocja i

popularyzowanie kultury

a zwłaszcza poezji na

terenie Ziemi

Sochaczewskiej i na

terenie całego kraju;

b. aktywizacja życia

kulturalnego wśród

społeczności lokalnej w

szczególności wśród

dzieci i młodzieży;

c. wspieranie osób

szczególnie uzdolnionych

w zakresie sztuki;

d. pogłębianie więzi

społeczności lokalnej;

e. propagowanie

literatury w placówkach

kulturalno -

oświatowych;

f. promocja miejsca

zamieszkania tj. ziemi

sochaczewskiej;

g. promocja programów

czystości mowy polskiej;

 

 

Kuznocin 25

96-500

Sochaczew

Zarząd:

Grażyna

Grobelska

funkcja: Prezes

 

Teresa

Zagajewska

funkcja:

Wiceprezes

 

Zbigniew Smus

funkcja:

Wiceprezes

 

 

Sposób

reprezentowania: 

dwóch członków

Zarządu

działających

łącznie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2021.11.12

Nr dok.: 5

 

Zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2019.11.29

Nr dok.: 5

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.12.14

Nr dok.: Uchwała

Nr 2

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.14.2017

2. Obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. a. aktywną współpracę

z władzami

samorządowymi w

zakresie promocji

kultury;

b. organizację spotkań

autorskich, odczytów,

prelekcji, koncertów,

pokazów i innych form

działalności artystycznej;

c. organizowanie

konkursów, warsztatów,

konferencji, seminariów z

udziałem pracowników

naukowych, krytyków i

twórców;

d. prowadzenie

działalności wydawniczej

(wydawanie książek,

czasopism, broszur,

antologii, debiutów

literackich, publikacji nie

periodycznych)
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związanych z celami

Stowarzyszenia;

e. organizację plenerów,

spotkań, wyjazdów

integracyjnych;

f.  współdziałanie z

organizacjami i

instytucjami o podobnej

działalności;

g. upowszechnianie i

wdrażanie nowych

technologii w działaniach

artystycznych;

h. tworzenie,

pozyskiwanie i adaptacja

nowych miejsc i

przestrzeni potrzebnych

do działalności

artystycznej;

i.  pozyskiwanie

sponsorów, darczyńców,

sprzętu i materiałów

przydatnych w pracy

artystycznej oraz

dysponowanie nimi;

j.  inne działania

sprzyjające rozwojowi

statutowych celów

organizacji;

k. występowanie do

jednostek

samorządowych

lokalnych i krajowych o

pozyskiwanie środków

finansowych
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11 "Teresin - Nasze

Korzenie"

data wpisu:

2018.01.10

1.a) pielęgnowanie

historii Teresina i okolic

b) ochrona lokalnego

dziedzictwa kulturowego,

w tym miejsc pamięci i

kultury

c) rozbudzanie inicjatyw

mających na celu

integracje społeczności

lokalnej

d) zacieśnianie więzi

społecznych w oparciu o

lokalne dziedzictwo

kulturowe

e) kształtowanie

tożsamości historycznej

regionu

f) promocja wartości

"małych ojczyzn"

g) działalność w zakresie

kultury, edukacji i

wychowania 

h) działalność na rzecz

propagowania wiedzy

historycznej

i) włączanie osób

starszych w działania na

rzecz pielęgnowania

lokalnej świadomości

historycznej

j) kształtowanie postaw

patriotycznych i

obywatelskich wśród

młodzieży

k) promocja Gminy

Teresin.

 

 

Elzbietów 19b

96-516 

Zarząd:

Jarosław Jan

Żejmo funkcja:

Prezes

 

Piotr Szlachetko

funkcja:

Sekretarz

 

Zdzisław Goszcz

funkcja: Skarbnik

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2017.12.06

Nr dok.: uchwała

nr 1/2017 

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.1.2018

2. Powiat Sochaczewski

3. a) włączenie się w

pracę "Komitetu

Obchodów 100m -

Rocznicy Odzyskania

Niepodległości"

b) organizacja konkursów

historycznych dla

młodzieży szkolnej

c) opiekę nad miejscami

pamięci lokalnej i

narodowej

d) publikacje, np. zeszyty
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historyczne 

e) digitalizację lokalnych

zbiorów

f) współorganizację

lokalnych uroczystości

patriotycznych

g) założenie i

funkcjonowanie strony

internetowej

h) organizacje spotkań i 

wykładów z historykami i

ludźmi związanymi z

szeroko pojętą kulturą

i) organizację spotkań o

charakterze  DKF dla

społeczności lokalnej. 

 

12 "Włókienko" data wpisu:

2018.02.22

1.1)  Spotkania

integracyjne

2)  Pikniki

3)  Wycieczki

krajoznawcze

4)  Spotkania kulturalno

oświatowe 

ul. Chopina 101

96-500

Sochaczew

Zarząd:

Halina Kuzińska

funkcja: Prezes

 

Jadwiga Miękus

funkcja: Zastepca

Prezesa

 

Anna

Kamieniarczyk

funkcja:

Sekretarz

 

Zofia Dobrzyńska

funkcja: Skarbnik

 

Wanda

Siewierska

funkcja: Członek

Zarządu

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.02.03

Nr dok.: uchwała

nr 2/2018

 

NIE numer teczki:

OR.512.6.2018

2. teren Rzeczypospolitej

Polskiej 

3. 1) Prowadzenie

działalności edukacyjnej i

kulturalnej w

szczególności na rzecz

emerytów i rencistów

2) Wymiana doświadczeń

z innymi organizacjami 
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13 Stowarzyszenie

Seniorów Gminy

Nowa Sucha 

data wpisu:

2018.03.23

późniejsze

zmiany:

2018.10.25

2020.01.20

2021.01.05

2021.09.17

1.a. Organizowanie

spotkań towarzyskich dla

seniorów przy herbacie i

kawie

b. Spotkania o

charakterze religijnym

np.: opłatkowe,

Wielkanoce

c. Organizowanie

wycieczek

turystyczno-krajoznawcz

ych dla seniorów

d. Organizowanie

wyjazdów do teatru i tym

podobnych imprez

kulturalnych.

e. Organizowanie

wieczorków tanecznych

dla seniorów.

f. Udział w życiu

społecznym gminy Nowa

Sucha 

g. Udział w obchodach

ważnych  rocznic

historycznych. 

 

 

Nowa Sucha 50A

96-513 

Zarząd:

Urszula Kuczek

funkcja: Prezes

 

Teresa Brysiak

funkcja:

Wiceprezes

 

Anna

Bartosiewicz

funkcja: Skarbnik

 

Piotr Kijowsky

funkcja:

Sekeratrz

 

Henryka

Pawlczyk

funkcja: Członek

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Ostatnia zmiana

regulaminu:

Data uchwalenia:

2018.10.15

Nr dok.: 1/2018

 

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.03.15

Nr dok.: Uchwała

 

NIE numer teczki:

OR.512.9.2018

2. Obszar

Rzeczypospolitej Polskiej

3. 

a. Składki członkowskie

b. Udział stowarzyszenia

w kółkach zainteresowań

c. Udziału w życiu

kulturalnym gminy Nowa

Sucha 

d. Przygotowanie spotkań

i wyżej wspomnianych

celów stowarzyszenia w

pkt.1 § 2

e. Dysponowanie

pieczątką

f. Współpracę z

dyrektorem GOK Nowa

Sucha

g. Współpracę z

władzami gminnymi i

szkolnymi gminy Nowa

Sucha  
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14 Stowarzyszenie na

rzecz osób z

autyzmem JESTEM

data wpisu:

2018.12.27

1.1. Działania na rzecz

osób z częściowymi i

całościowymi

zaburzeniami rozwoju,

autyzmem.

2. Działania na rzecz

rodzin i opiekunów

prawnych osób z

częściowymi i

całościowymi

zaburzeniami rozwoju,

autyzmem.

3. Zmniejszenie luki

pomiędzy możliwościami

jednostki

niepełnosprawnej, a

wymaganiami życia

społecznego.

4. Działania mające na

celu umożliwienie

osobom

niepełnosprawnym życia

w poczuciu

bezpieczeństwa, budząc

akceptację w

społeczeństwie otwartym

na ludzką odmienność i

indywidualność.

ul. 1-go Maja 9

lok. 22

96-500

Sochaczew

Zarząd:

Kamila Karasek

funkcja: Prezes

 

Agnieszka

Szlacheta

funkcja:

Wiceprezes

 

Monika Laska

funkcja:

Sekretarz

 

 

Sposób

reprezentowania: 

dwóch czlonków

łącznie, w tym

Prezes, działając

łącznie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.11.19

Nr dok.: Uchwała

Nr 2/2018

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.12.2018

2. Cała Polska

3. 1. Organizowanie

spotkań, konferencji,

warsztatów o tematyce

związanej z autyzmem

oraz innymi zaburzeniami

rozwojowymi.

2. Organizowanie grup

wsparcia oraz punktów

poradniczo -

konsultacyjnym dla

rodziców / opiekunów

dzieci dotkniętych

autyzmem lub innymi

zaburzeniami

rozwojowymi.

3. Organizowanie akcji /

imprez o charakterze

integracyjnym,

sportowym, kulturalnym

dla osób z autyzmem i

innymi zaburzeniami

rozwojowymi.
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4. Uruchomienie na

terenie powiatu

sochaczewskiego

placówki wsparcia

dziennego dla dzieci i

młodzieży dotkniętych

autyzmem.

5. Wspieranie dostępu do

rehabilitacji dla osób

niepełnosprawnych.

6. Organizowanie

wypoczynku dla osób z

niepełnosprawnością.
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15 Stowarzyszenie

Cross Country

Motocykli

Zabytkowych i

Klasycznych

data wpisu:

2019.02.01

1.Cele Stowarzyszenia to:

a) Szerzenie wiedzy na

temat motocykli

zabytkowych i

klasycznych.

b) Doskonalenie techniki

jazdy motocyklami.

c) Podnoszenie poziomu

bezpieczeństwa na

drogach.

d) Rozwój sportu

motocyklowego i

tyrystyki motocyklowej.

e) Ochrona, odbudowa,

renowacja zabytkowych i

klasycznych motocykli,

ze szczególnym

naciskiem na motocykle

polskiej produkcji.

f) Szerzenie wiedzy

technicznej oraz

historycznej związanej z

szeroko pojętym

motocyklizmem polskim

i światowym.

g) Szerzenie wiedzy na

temat historii Polski w

szczególności historii

techniki.

h) Ochronę zabytków ze

szczególnym naciskiem

na zabytki techniki.

i) Propagowanie

zdrowego stylu życia

poprzez rozwijanie

swoich pasji oraz

zdrowego odżywiania z

naciskiem na sportowy

tryb życia.

j) Współpraca z innymi

organizacjami

promującymi sport i

turystykę jako

kształtowanie i

kierunkowanie

prawidłowych zachowań

w odchodzeniu od

ewentualnych uzależnień.

ul. Ojca

Maksymiliana

Kolbego 37

Teresin

96-515 

Zarząd:

Katarzyna

Szymala funkcja:

Prezes

 

Zbigniew Smus

funkcja:

Wiceprezes

 

Cezary Szymala

funkcja: Skarbnik

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.01.02

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki: OR.

512.2.2019

2. Cała Polska

3. Stowarzyszenie

realizuje swoje cele
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poprzez:

a) Inspirowanie i

organizowanie imprez,

akcji społecznych,

zawodów, rajdów

służących rozwojowi i

utrwaleniu celów

Stowarzyszenia.

b) Współpracę i

wzajemną pomoc

członków

Stowarzyszenia.

c) Popularyzacja sportu

motocyklowego oraz

turystyki motocyklowej,

jak i samej wiedzy na

temat techniki, budowy i

użytkowania motocykli.

d) Ochronę zabytków

techniki.
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16 Stowarzyszenie

Azylak - Raj dla

skrzywdzonych

zwierząt

gospodarczych 

data wpisu:

2019.06.03

1.1. Opieka nad

porzuconymi,

skrzywdzonymio i

chorymi zwierzętami

gospodarskimi i

towarzyszącymi.

2. Promowanie działań

pro zwierzęcych.

3. Edukacja

społeczeństwa w zakresie

prawidłowego chowu i

hodowli zwierząt

gospodarskich i

towarzyszącymi.

4. Integracja społeczności

lokalnmej wokół

zagadnienia ochrony

praw zwierząt i zachowań

proekologicznych.

5. Promowanie

prawidlowego

jeździectwa i życia w

harmonii ze zwierzątami.

Bronisławy 7 E

96-514 

Zarząd:

Anna Groszyk

funkcja: Prezes

 

Justyna Rydel

funkcja:

Wiceprezes

 

Łukasz

Kowalewski

funkcja: Skarbnik

 

Piotr Stojowski

funkcja: Członek

Zarządu

 

 

Sposób

reprezentowania: 

dwóch czlonków

Zarządu - w tym

Prezes, działając

łącznie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny statut:

Data uchwalenia:

2019.03.23

Nr dok.: uchwała

nr 2,

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.8.2019

2. teren całej Polski

3. 1. Zapewnienie

ochrony zwierząt zdrowia

i odpowiednich

warunków zwierzętom

przyjętym pod opieką

stowarzyszenia.

2. Organizowanie

spotkań w celu

propagowania celów

stowarzyszenia.

3. Współpraca z osobami

oraz instytucjami o

podobnych celach

działania.

4. Przyjmowanie darów i

organizowanie zbiórek na

cele statutowe m.in.

utrzymanie zwierząt.

5. Współpraca z

Instytucjami

Publicznymi.

6.Zapobieganie i

interwencje w sytuacjach

przestępstwa przeciwko

zapisom Ustawy o

ochronie zwierząt, Dz. U.

z 2003 r. nr 106 poz. 100
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.

 

 

17 RUGBY

VETERANS

ORKAN

SOCHACZEW 

data wpisu:

2019.11.07

1.a) szerzenie i

propagowanie Rugby

b) aktywacja byłych

zawodników rugby

c) pomoc i organizacja

imprez sportowych -

rugby 

ul. Warszawska

80

96-500

Sochaczew

Zarząd:

Robert Dłutek

funkcja: Prezes

 

Zbigniew

Dąbrowski

funkcja:

Wiceprezes

 

Anna Dąbrowska

funkcja: Skarbnik

 

Marlena

Nowakowska

funkcja: Członek

Zarządu

 

Radosław Pietrak

funkcja: Członek

Zarządu

 

 

Sposób

reprezentowania: 

Dwóch członków

Zarządu - w tym

Prezes, działając

łącznie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2019.11.05

Nr dok.: 5/2019

 

NIE numer teczki:

OR.512.13.2019

2. Polska/ Europa

3. a) organizowanie

treningów

b) organizacja meczy i

turniejów rugby 
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18 STOWARZYSZEN

IE MUZYCZNE 

"KONTRAST"

data wpisu:

2020.02.12

1.1. Krzewienie kultury

muzycznej i integracja

społeczności lokalnej 

2. Współpraca ze

stowarzyszeniami, kołami

gospodyń wiejskich i

jednostkami OSP i PSP 

3. Współpraca ze

szkołami z terenu

objętego działaniem

stowarzyszenia

4. Współpraca z

parafiami na terenie

działalności

stowarzyszenia

Pawłowice 57

lok. 7

96-515 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Albert Jędrzej

Szułczyński

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.02.01

Nr dok.: 

 

NIE numer teczki:

OR.512.3.2020

2. Teren Unii

Europejskiej, a w

szczególnych sytuacjach

również kraje poza

członkowskie 

3. 1. Organizację

potańcówek wiejskich 

2. Propagowanie kultury

muzycznej różnych

regionów Polski i jej

różnych gatunków

3. Organizowanie lekcji

pokazowych

4. Udział w odpustach

parafialnych i biesiadach

jednoczących wspólnoty

parafialne (organizacja

koncertów

charytatywnych dla

biednych i

potrzebujących) 
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19 Stowarzyszenie

Sochaczew

"Aktywni dla

Powiatu"

data wpisu:

2020.09.01

1.1. Angażowanie

obywateli w życie

społeczne Sochaczewa,

powiatu

sochaczewskiego. 

2. Rozbudzanie

aktywności

obywatelskiej.

3. Działania nad

zrównoważonym

rozwojem

społeczno-gospodarczym

Sochaczew i powiatu

Sochaczewskiego.

4. Promocja Sochaczewa

oraz powiatu

sochaczewskiego. 

5. Współpraca z mediami

lokalnymi w celu

poszerzenia świadomości

obywatelskiej. 

6. Społeczna kontrola

przestrzegania przez

sochaczewskie władze

miejskie oraz władze

powiatu praw

obywatelskich.

7. Tworzenie komitetów

Wyborczych do władz

samorządowych w

Sochaczewie, powiatu

sochaczewskiego oraz rad

gmin tegoż że powiatu.

8. Działalność

charytatywna. 

9. Promocja i organizacja

wolontariatu.

10. Pomoc społeczna,  w

tym pomoc rodzinom i

osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych

rodzin i osób.

11. Działalność na rzecz

osób niepełnosprawnych.

12. Działalność na rzecz

osób w wieku

emerytalnym.

13. Udzielania

nieopłatnej pomocy

prawnej oraz zwiększania

świadomości prawnej

społeczeństwa.

Stary Dębsk 10

96-513 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Robert

Brodowicz

Sposób

reprezentowania: 

Reprezentownaie

na zewnątrz

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.08.22

Nr dok.: 2

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.12.2020
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14. Podtrzymywania i

upowszechniania tradycji

narodowej,

pielęgnowania polskości

oraz rozwoju

świadomości narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej.

15. Działalności

wspomagającej rozwój

wspólnot i społeczności

lokalnych.

16. Wspierania i

upowszechniania kultury

fizycznej.

17. Upowszechniania i

ochrony wolności i praw

człowieka oraz swobód

obywatelskich, a także

działań wspomagających

rozwój demokracji.

18. Udzielania

nieodpłatnego

poradnictwa

obywatelskiego.

19. Przeciwdziałania

uzależnieniom i

patologiom społecznym.

 

2. Polska

3. a. Aktywne

uczestnictwo w życiu

publicznym.

b. Podejmowanie

inicjatyw mających na

celu ochronę praw

obywatela.

c. Współpracę z innymi

stowarzyszeniami i

organizacjami

działającymi na rzecz

Sochaczewa oraz powiatu

sochaczewskiego.

d. Gromadzenie środków

pieniężnych, w tym

zbiórek publicznych na

cele statutowe

stowarzyszenia.

e. Prowadzenie kampanii

wyborczej na rzecz

Komitety Wyborczego
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powołanego przez

Stowarzyszenie.

f. Kształtowanie i

promocję młodych

liderów w działaniach

obywatelskich.

g. Organizowanie imprez

kulturalnych, sportowych

i rekreacyjnych dla dzieci

i młodzieży oraz osób

dorosłych.

h. Krzewienie polskiej

kultury i dziedzictwa

narodowego. 
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20 Stowarzyszenie

Kultura Działania 

data wpisu:

2020.12.29

1.a) wspieranie grup

narażonych na

wykluczenie,

b) działalność naukowa,

oświatowa,

c) promowanie kultury,

sztuki, 

d) ochrona środowiska,

ekologia,

e) dobroczynność,

działania charytatywne,

f) kultura, sztuka,

ochrona dóbr kultury i

tradycji,

g) wspieranie rozwoju

aktywności

obywatelskiej,

h) działalność w obszarze

kultury fizycznej i sportu.

 

Janówek

Duranowski 17B

96-500 

Zarząd:

Katarzyna

Pyś-Fabiańczyk

funkcja: Prezes

 

Radosław

Fabiańczyk

 

 

Sposób

reprezentowania: 

każdy z członków

zarządu, działając

samodzielnie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2020.12.28

Nr dok.: 2.2020

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.14.2020.AĆ

2. Polska

3. a) organizowanie

spotkań, konferencji,

seminariów, paneli,

warsztatów, szkoleń i

wykładów, wystaw,

zawodów,

b) organizowanie

wyjazdowych sesji o

tematyce kulturalnej,

edukacyjnej,

szkoleniowej,

c) fundowanie

stypendiów, prowadzenie

akcji edukacyjnych i

kulturalnych, badań

rynku,

d) organizowanie imprez

kulturalnych, koncertów,

przedstawień, wydawanie

książek, czasopism,

materiałów filmowych,

broszur związanych z

celami Stowarzyszenia,

e) wspieranie i

propagowanie inicjatyw

lokalnych, regionalnych i

międzynarodowych,

f) zbieżnych z celami

Stowarzyszeniami,

g) działania internetowe
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np. promocję w mediach

społecznościowych,

kampanie informacyjne,

h) rzeczowe i

niematerialne wsparcie

osób należących do grup

zagrożonych

wykluczeniem.

 

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 33 z 46



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

21 Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju i

Odbudowy

Chodakowa 

data wpisu:

2021.02.02

1.a. Upowszechnianie

idei odnowy i rozwoju

dzielnicy Chodaków przy

poszanowaniu

dziedzictwa kulturowego

i materialnego dzielnicy;

b. Promocja Chodakowa

jako dzielnicy dostępnej,

bezpiecznej i przyjaznej

ludziom;

c. Pobudzaniu

mieszkańców do

aktywnego udziału w

życiu społecznym i

kulturalnym Chodakowa;

d. Dążeniu do

zachowania walorów

istniejącego środowiska

naturalnego oraz

tworzeniu dobrych

warunków zdrowia i

poziomu bytowania

mieszkańców

Chodakowa;

e. Działalność

proekologiczna i ochrona

zwierząt oraz ochrona

dziedzictwa

przyrodniczego;

f. Działalność

wspomagająca rozwój

społeczności lokalnej;

g.  Wspierania

indywidualnych

umiejętności oraz

predyspozycji

mieszkańców;

h. Rozwój kultury, sztuki,

ochrona dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego;

i. Wspieranie inicjatyw

patriotycznych i

organizacja wydarzeń

patriotycznych;

j.  Wspieranie i

upowszechniania kultury

fizycznej;

k. Wspierania nauki,

edukacji i wychowania;

l.   Wspierania i integracji

młodych artystów

amatorów;

m. Organizacja imprez

ul. Sadowa 82

96-500

Sochaczew

Zarząd:

Marcin

Lewandowski

funkcja: Prezes

 

Małgorzata

Jóźwik funkcja:

Wiceprezes

 

 

Sposób

reprezentowania: 

każdy z członków

Zarządu

samodzielnie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.01.29

Nr dok.: 2/2021

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.1.2021
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sportowych,

edukacyjnych,

kulturalnych,

towarzyskich i

turystycznych;

n.  Działania na rzecz

rewitalizacji istniejących

szlaków turystycznych;

o.  Zabieganie o

rozbudowę i

modernizację

infrastruktury drogowej;

p. Zabieganie o poprawę

bezpieczeństwa ruchu

pieszego, a w

szczególności dróg dzieci

do szkół;

q.  Zabieganie o poprawę

bezpieczeństwa ruchu

samochodowego;

r.  Działalności

wspomagająca rozwój

gospodarczy, w tym

rozwój

przedsiębiorczości;

s. Promocja zatrudnienia

i aktywizacja zawodowa

osób pozostających bez

pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy;

t. Działalność na rzecz

integracji i reintegracji

zawodowej i społecznej

osób zagrożonych

wykluczeniem

społecznym;

u. Przeciwdziałanie

uzależnieniom i

patologiom społecznym;

v. Ochrona i promocja

zdrowia w tym zdrowego

trybu życia;

w. Działalność

charytatywna;

x. Działalność na rzecz

osób niepełnosprawnych;

y. Działalności na rzecz

osób w wieku

emerytalnym;

z. Promocja i organizacja

wolontariatu;

aa. Turystyka i

krajoznawstwo;
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bb. Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu;

cc. Działanie przeciw

przemocy w rodzinie i

środowisku

mieszkańców;

dd. Prowadzenia

działalności na rzecz

rodziny, macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania i

ochrony praw dziecka;

ee.    Wsparcia i pomocy

rodzinom i osobom w

trudnej sytuacji życiowej

oraz wyrównywania szans

tych rodzin i osób;

2. obszar Rzeczpospolitej

Polskiej

3. Stowarzyszenie

realizuje swoje cele

poprzez:

 

a. Współpracę z organami

samorządu gminnego,

powiatowego i

wojewódzkiego oraz z

instytucjami

państwowymi,

podmiotami

gospodarczymi,

fundacjami i innymi

organizacjami o

podobnym charakterze w

kraju i za granicą w

zakresie realizacji celów

statutowych;

b. Reprezentowanie

interesów mieszkańców

wobec władz

publicznych;

c. Wyrażanie opinii w

sprawach publicznych

oraz czynne uczestnictwo

w życiu społecznym;

d. Tworzenie i

realizowanie programów,

działań ukierunkowanych

na potrzeby

mieszkańców;

e. Gromadzenie środków
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finansowych na realizację

celów statutowych;

f. Realizację projektów

finansowanych ze źródeł

krajowych i

zagranicznych;

g. Działalność

wydawniczą,

promocyjną;

h. Udzielanie wsparcia

oraz organizowanie

pomocy materialnej dla

osób fizycznych oraz

jednostek

organizacyjnych, w

szczególności dzieci i

młodzieży;

i. Organizowanie imprez

kulturalnych,

edukacyjnych,

sportowych,

rekreacyjnych,

rozrywkowych oraz

wszelkich innych

służących integracji

mieszkańców;

j. Organizowanie

spotkań, prelekcji,

sympozjów, konferencji,

seminariów, wykładów,

szkoleń, warsztatów i

innych działań

związanych z realizacją

celów statutowych

Stowarzyszenia;

k. Prowadzenie,

wydawniczej i

kolportażowej;

l. Organizowanie kół

zainteresowań dla dzieci i

młodzieży oraz

organizowanie

wypoczynku jak również

innych form spędzania

wolnego czasu dla dzieci

i młodzieży;

m. Doradztwo i pomoc w

podejmowaniu i

prowadzeniu działalności

gospodarczej przez osoby

fizyczne oraz organizacje

działające w sferze

gospodarki, rolnictwa,
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ochrony środowiska,

edukacji, kultury,

zdrowia i opieki

społecznej;

n. Prowadzenie zajęć

informatycznych dla

dzieci, młodzieży i osób

starszych;

o. Inicjowanie i

prowadzenie działań

profilaktyczno-wychowa

wczych

p. Udzielanie pomocy

finansowej i rzeczowej

dzieciom z rodzin

będących w trudnej

sytuacji materialnej oraz

dzieciom szczególnie

uzdolnionym;

q. Pozafinansowe

wspieranie osób

znajdujących się w

trudnej sytuacji życiowej;

r.  Podejmowanie prac i

przedsięwzięć zgodnych z

celami stowarzyszenia

zleconych przez inne

instytucje i organizacje;
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22 Stowarzyszenie just

move

data wpisu:

2021.03.08

1.Celem działania

Stowarzyszenia jest

krzewienie kultury

fizycznej wśród dzieci,

młodzieży i dorosłych na

terenie działania Klubu

oraz wychowanie przez

kulturę fizyczną i taniec

ul. Długa 40

96-500

Sochaczew

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Tomasz Gasik

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.02.23

Nr dok.: 2

 

NIE numer teczki:

OR.512.5.2021.AĆ

2. Rzeczypospolitej

Polskiej 

3. 1. współdziałanie z

organami samorządów

terytorialnych i organami

władz państwowych w

celu zapewnienia

członkom Klubu

właściwych warunków do

uprawiania sportu,

2. uczestniczenie w

rozgrywkach i zawodach

sportowych rangi

krajowej i

międzynarodowej,

3. organizowanie

zgrupowań sportowych,

zawodów, imprez

sportowych i

rekreacyjnych,

4. prowadzenie

działalności szkoleniowej

w zakresie prowadzonych

w Klubie dyscyplin

sportowych i tańca,

5. sprawowanie opieki

wychowawczej i

szkoleniowej nad

członkami Klubu.
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23 Stowarzyszenie

Blisko Natury

data wpisu:

2021.03.31

1.1. Rozwój dialogu,

partnerstwa publicznego

społecznego i współpracy

na poziomie lokalnym, w

tym stymulowanie

współpracy pomiędzy

organizacjami

pozarządowymi,

władzami

samorządowymi i

jednostkami

budżetowymi oraz

przedsiębiorcami.

2. Wspieranie oddolnych

inicjatyw lokalnych

przyczyniających się do

propagowania aktywności

społecznej i

samoorganizowania się

lokalnych środowisk.

3. Wspieranie aktywnego

sposobu spędzania

wolnego czasu w

szczególności turystyki

edukacyjnej.

4. Rozwój partnerskiej

współpracy między

rodzicami,

nauczycielami,

samorządem lokalnym

dla tworzenia

optymalnych warunków

rozwoju emocjalnego,

fizycznego, poznawczego

 i społecznego dzieci i

młodzieży poprzez

edukację, sport i

rekreację.

5. Angażowanie dzieci i

młodzieży szkolnej do

różnorodnych form

aktywności ruchowej,

gier i zabaw 

dostosowanych do wieku,

stopnia sprawności i

zainteresowań

sportowych.

6. Działanie na rzecz

kultury fizycznej i sportu,

w tym, także na rzecz

rekreacji ruchowej

(sportu dla wszystkich)

oraz profilaktyki

Żuków 81b

96-500 

Zarząd:

Marek

Lewandowski

funkcja: Prezes

 

Bogumiła

Machcińska

funkcja:

Wiceprezes

 

Anna

Lewandowska

funkcja: Skarbnik

 

 

Sposób

reprezentowania: 

dwóch członków

Zarządu - w tym

Prezes, działając

łącznie

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2021.03.20

Nr dok.: 4/2021

 

 

NIE    numer teczki:

OR.512.7.2021
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zdrowotnej.

7. Uczestniczenie w

imprezach sportowych

organizowanych na

obszarze działania

samorządu terytorialnego

i poza nim.

8. Organizowanie zajęć

sportowych i

rekreacyjnych dla dzieci z

przedszkola oraz uczniów

szkół w celu

wszechstronnego rozwoju

ich sprawności fizycznej i

umysłowej. 

9. Organizowanie

dzieciom z przedszkoli

oraz uczniom wszystkich

klas szkół podstawowych

i średnich różnorodnych

form współzawodnictwa

sportowego.

10. Kształtowanie

pozytywnych cech

charakteru i osobowości

poprzez uczestnictwo w

realizacji zadań

edukacyjnych,

sportowych i

rekreacyjnych.

11. Organizowanie czasu

wolnego dla dzieci,

młodzieży, dorosłych i

Seniorów.

12. Propagowanie

turystyki w różnych

formach stacjonarnych i

wyjazdowych.

13. Promowanie Gminy i

Miasta Sochaczew,

Powiatu

Sochaczewskiego,

Mazowsza oraz Polski.

14. Promowanie Lokalnej

Grupy Działania Ziemia

Chełmońskiego.

15. Działalność na rzecz

kultury, w tym jej

różnych form. 

16. Działalność na rzecz

edukacji, wyrównywanie

szans dzieci i młodzieży z

terenów wiejskich.
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17. Działalność na rzecz

osób niepełnosprawnych

oraz integracji między

osobami sprawnymi i

niepełnosprawnymi.

18. Propagowanie

aktywnego spędzania

wolnego czasu.

19. Zagospodarowanie

wolnego czasu oraz

przeciwdziałanie

patologiom i wykluczeniu

społecznemu

20. Szerzenie kultury

zarówno wśród

mieszkańców Gminy

Sochaczew jak i wśród

mieszkańców Powiatu

Sochaczewskiego oraz

Mazowsza.

21. Promocja zdrowego

stylu życia oraz działań

na rzecz ekologii i

środowiska naturalnego.

22. Współpraca

międzynarodowa.

23. Organizowanie zajęć

sportowych i

rekreacyjnych dla

Dorosłych i Seniorów.

24. Edukacja w zakresie

bezpieczeństwa.

25. Zachęcenie dzieci,

młodzieży oraz dorosłych

dla aktywnego

wypoczynku w plenerze.

26. Współpraca z

Parkami Narodowymi na

terenie Polski i Europy.

 

 

2. Rzeczypospolita

Polska

3. 1. Prowadzenie

działalności edukacyjnej i

informacyjnej.

2. Organizowanie zajęć

dla dzieci, młodzieży,

dorosłych i Seniorów.

3. Organizowanie imprez

kulturalnych, sportowych,
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turystycznych,

edukacyjnych itp. Dla

dzieci, młodzieży i

lokalnej społeczności.

4. Promowanie i

organizacja wolontariatu

wśród dzieci, młodzieży,

dorosłych i Seniorów.

5. Wskazywanie,

opracowywanie,

popularyzowanie i

realizowanie

różnorodnych form

pomocy instytucjom

oświatowym.

6.  Współpracę z

władzami

samorządowymi,

państwowymi,

jednostkami

edukacyjnymi, sektorem

gospodarczym oraz

środkami masowego

przekazu

zainteresowanymi

działaniami na rzecz

dzieci, młodzieży i

rozwoju lokalnych

społeczności.

7. Nawiązywanie

kontaktów i wymianę

informacji z

organizacjami i

instytucjami działającymi

na rzecz dzieci,

młodzieży i rozwoju

lokalnych społeczności.

8. Udzielanie wsparcia

inicjatywom i

działaniom,

prowadzonym na terenie

gmin sąsiadujących z

Puszczą Kampinoską

oraz Powiatem

Sochaczewskim.

9. Organizowanie i

wspieranie imprez

turystycznych na terenie

gmin sąsiadujących z

Poszczą Kampinoską.

10. Zdobywanie środków

na realizację celów

statutowych 
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24 Mata Leao Jiu Jitsu

Sochaczew

data wpisu:

2022.01.04

1.Celem działania

Stowarzyszenia jest

krzewienie kultury

fizycznej wśród dzieci,

młodzieży i dorosłych na

terenie działania klubu

oraz wychowywanie

przez kulturę fizyczną 

Kuznocin 1M

96-500 

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Paweł Wasilewski

Sposób

reprezentowania: 

Podejmowanie 

przez

Przedstawiciela

czynności

przekraczających

zakres zwykłego

zarządu wymaga

zgody wszystkich

członków

Stowarzyszenia

oraz udzielenia

przez nich

pełnomocnictwa

do dokonania

tych czynności

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny statut:

Data uchwalenia:

2021.11.17

Nr dok.: nr 2

 

NIE numer teczki:

ORN.512.1.2022

2. Rzeczypospolita

Polska 

3. Stowarzyszanie

realizuję swoje cle

poprzez:

1. współdziałanie z

organami samorządów

terytorialnych i organami

władz państwowych w

celu zapewnienia

członkom Klubu

właściwych warunków do

uprawiania sportu,

2. uczestniczenie w

rozgrywkach i zawodach

sportowych rangi

krajowej i

międzynarodowej,

3. organizowanie

zgrupować sportowych,

zawodów, imprez

sportowych i

rekreacyjnych,

4. prowadzenie

działalności szkoleniowej

w zakresie prowadzonych

w Klubie dyscyplin

sportowych, 

5. sprawowanie opieki

wychowawczej i

szkoleniowej nad

członkami Klubu.
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25 BOHEMA data wpisu:

2022.03.30

1.a. Promocja kultury i

sztuki.

b. Promowanie kultury

regionalnej

c. Promowanie

działalności artystycznej

w różnych dziedzinach

sztuki.

d. Promowanie młodych

talentów.

e.  Działalność

wydawnicza.

f. Przeciwdziałanie

zagrożeniom moralnym i

uzależnieniom .

g. Nawiązywanie

współpracy z innymi

organizacjami krajowymi

i zagranicznymi.

h. Dbałość

stowarzyszenia o

poszczególnych jego

członków, zwłaszcza

będących w trudnych

sytuacjach losowych.

 

Rozlazłów 37

96-500 

Zarząd:

Mirona

Miklaszewska

funkcja: Prezes

 

Alina Anna

Kuberska

funkcja:

Wiceprezes

 

Bogumiła Nowak

funkcja:

Wiceprezes

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2022.03.21

Nr dok.: 2/2022

 

NIE numer teczki:

ORN.512.6.2022.AĆ

2. Polska i Zagranica

3. a. Konkursy i wystawy.

b. Wieczory autorskie.

c. Spotkania rocznicowe i

okazjonalne.

d. Koncerty.

e. Organizowanie wystaw

i udział w wystawach.

f. Warsztaty  i plenery

tematyczne.

g. Udział w regionalnych

obchodach rocznic i

wydarzeń.

h. Organizowanie

spotkań propagujących

zdrowy styl życia.

i. Wydanie publikacji i

dorobku członków

stowarzyszenia i innych

osób w wersji papierowej,

elektronicznej oraz na

wszelakich innych 
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1) W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.

2) W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

3) W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

4) W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie

zwykłe).

5) W kolumnie nr 6 – w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w

przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji. 

6) W kolumnie nr 7 – jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez

stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.”.

7) W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego zmian.

8) W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w

przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.

9) W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz

datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

10) W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.

11) W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015

r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.

12) W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.
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