EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH STAROSTY SZTUMSKIEGO

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

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji1)

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

2. Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego3)

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego5)

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego6)

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego7)

3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)

1
1.

2

3

Powiślańskie
29.06.2012 r.
Stowarzyszenie
Miłośników Broni 18.05.2018 r.

4
1.
- Działanie na rzecz kolekcjonerstwa broni,
strzelectwa oraz sportu strzeleckiego;
- Popularyzowanie wiedzy z dziedziny
kolekcjonerstwa broni, strzelectwa oraz sportu
strzeleckiego;
-Promocja i popieranie kolekcjonerstwa broni
i strzelectwa.
2.
Obszar województwa pomorskiego.

3.
- Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów;
- Współpraca ze wszystkimi osobami
i instytucjami o podobnych celach działania,
w szczególności z grupami rekonstrukcji
historycznej;
-Występowanie z wnioskami i opiniami
do właściwych organów administracji;
- Inne działania realizujące cele statutowe.
2.
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.
- Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw,
koncertów oraz innych imprez;
- Współpraca z osobami i instytucjami
o podobnych celach działania;
-Uczestnictwo
w
postepowaniach

5
ul.
Mickiewicza
33/3,
82-400 Sztum

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela Radosław Bator.

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Uchwalony w dniu
31.05.2012 r.
Uchwała nr 6/2018
z dnia 15.05.2018 r.

Przekształ
Zastosowa
Status
cenie lub Likwidato
nie
organiz rozwiązan
r
wobec
acji
ie
stowarzys stowarzys
pożytku stowarzys
zenia
zenia
publicz
zenia
zwykłego1 zwykłego
8)
9
0)
nego
zwykłego
środków
)
nadzoru11)

9
Nie

10

11

12

Uwagi12)

13
NR SZ/1/

administracyjnych i sądowych;
- Inne działania, realizujące cele statutowe
Stowarzyszenia.

2.
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej, głównie obszar
powiatu sztumskiego.
3.
- Organizacja różnych akcji, festynów, wystaw,
konferencji, debat, spotkań, konkursów itp.;
- Współpraca z innymi organizacjami,
jednostkami
samorządu
terytorialnego,
młodzieżowymi radami jednostek samorządu
terytorialnego, szkołami itp.;
- Prowadzenie strony internetowej oraz promocję
przedsięwzięć;
- Włączanie się do akcji organizowanych przez
inne podmioty, których cele są tożsame do celów
Stowarzyszenia.

6.

Towarzystwo
HistorycznoMuzealne
„Powiśle”

12.05.2016 r.
15.05.2018r.

1.
Celem działania Stowarzyszenia jest rozwijanie
zainteresowań
historią
Powiśla
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Sztum
i Powiatu Sztumskiego;
Pielęgnowanie folkloru, sztuki ludowej oraz
gromadzenie
zbiorów
z zakresu archeologii, etnografii i historii
regionu.

2.
Województwo Pomorskie (ze szczególnym
uwzględnieniem Powiatu Sztumskiego)

ul. Galla
Anonima
8,
82-400 Sztum

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawicielaSławomir Igor
Michalik.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwalony w dniu
09.05.2016 r.
Uchwała nr 2/2016

Nie

NR SZ/6/

3.
- Rozwijanie zainteresowań sztuką, rozwijanie
różnych
form
twórczości
amatorskiej,
pielęgnowanie folkloru i sztuki ludowej;
- Kształtowanie aktywnej postawy kierunku
tworzenia tzw. „małej ojczyzny”, integracje
środowiska,
kształtowanie
świadomości
lokalnej;
- Pogłębianie i propagowanie wiedzy
o przeszłości i historii regionu;
- Organizowanie różnych akcji popularyzowania
kultury i sztuki;
- Prowadzenie działalności edukacyjnej,
wydawniczej i informacyjnej;
- Publikowania katalogów, przewodników oraz
wydawnictw z zakresu swojej działalności;
- Współpracę z krajowymi i zagranicznymi
instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi
i
naukowymi
oraz
organizacjami
pozarządowymi a także innymi podmiotami;
- Gromadzenie zbiorów z zakresu archeologii,
etnografii, sztuki i numizmatyki;
- Opracowanie zgromadzonych zbiorów,
zabezpieczanie, konserwację oraz zapewnienie
im
właściwego
stanu
zachowania,
bezpieczeństwa, a także magazynowanie
w sposób dostępny do celów naukowych;
- Organizację wystaw stałych, czasowych
i objazdowych;
- Organizowanie i prowadzenie badań
naukowych;
Udostępnianie
zbiorów
dla
celów
edukacyjnych i naukowych;
- Przyjmowanie darowizn w postaci zbiorów
oraz przyjmowania depozytów od osób
prywatnych i instytucji.
7.

Stowarzyszenie
Właścicieli
Domków
Letniskowych
w Gubławkach

19.09.2016 r.

1.
- Uregulowanie sytuacji prawnej gruntów pod
domkami
rekreacyjnymi
oraz
gruntów
w otoczeniu doków rekreacyjnych poprzez
przekazanie
ich
na
własność
lub
wydzierżawienie członkom Stowarzyszenia;
Propagowanie
aktywnej
rekreacji
i wypoczynku zrzeszonych członków;
- Propagowanie działań proekologicznych oraz
dbałość o środowisko naturalne na terenie
działania Stowarzyszenia.
2.
Gmina Zalewo, powiat Iławski, województwo
Warmińsko-Mazurskie

ul.
Słowackiego
17a/2,
82-440
Dzierzgoń

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawicielaArtur
Kwiatkowski.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwalony w dniu
19.08.2016 r.
Uchwała nr 2/2016

Nie

NR SZ/7/

3.
- Modernizację elementów infrastruktury
służących członkom Stowarzyszenia (boisko,
pomost);
- Organizowanie różnych form aktywnego
wypoczynku;
- Organizowanie działań o charakterze
proekologicznych
na
terenie
działania
Stowarzyszenia.
8.

Stowarzyszenie
Plastyków
„Paleta”

06.06.2017 r.

1.
ul. Reja 13,
- Aktywne uczestnictwo w tworzeniu 82-400 Sztum
i upowszechnianiu kultury plastycznej;
- Inicjowanie oraz organizowanie wymiany
doświadczeń z podobnymi placówkami
w powiecie, województwie, kraju o poza
granicami Polski;
- Planowanie i organizowanie wystaw
zbiorowych i indywidualnych członków Klubu
jak
również
organizowanie
konkursów
plastycznych oraz plenerów i wystaw
poplenerowych;
Organizowanie
zebrań
dyskusyjnych,
odczytów
i
prelekcji
z zakresu twórczości plastycznej;
Współpraca
z
lokalną
prasą
i innymi środkami społecznego przekazu jak
również z organami zajmującymi się kulturą
w strukturach władz miasta, powiatu,
województwa i kraju.

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela Aurelia SitekJuszczak.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwalony w dniu
24.05.2017 r.
Uchwała nr 2/2017

Nie

NR SZ/8/

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela Jacek Strąk.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwalony w dniu
19.09.2017 r.
Uchwała nr 2/2017

Nie

NR SZ/9/

2.
Województwa Pomorskie

3.
Organizowanie
wystaw
zbiorowych
i indywidualnych oraz konkursów;
- Organizowanie odczytów i prelekcji oraz
plenerów;
- Popularyzacja zadań Stowarzyszenia oraz jego
członków.
9.

„Automobilklub
Volkswagena
GarBusa”

26.09.2017 r.

1.
- Inicjowanie i organizowanie działalności
rozwijającej
wiedzę
motoryzacyjną
i podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej
społeczeństwa;
Rozwijanie
turystyki
motorowej
kwalifikowanej
i
rekreacyjnej
oraz
caravaningowej;
Kultywowanie
historii
motoryzacji
i opiekowanie się jej zabytkami;
- Integrowanie środowiska automobilistów;
- Rozwijanie kontaktów z krajowymi

ul.
Domańskiego
18,
82-400 Sztum

i zagranicznymi organizacjami o podobnym
charakterze i zakresie działania;
Działanie
na
rzecz
podnoszenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.
Województwo Pomorskie

3.
Zrzeszanie
osób
zainteresowanych
motoryzacją;
- Inicjowanie i organizowanie imprez mających
na celu podnoszenie poziomu kultury
i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie,
w tym względzie, z władzami, instytucjami
i innymi organizacjami;
- Organizowanie zlotów,, rajdów i innych imprez
turystyki motorowej i caravaningowej oraz dla
posiadaczy pojazdów zabytkowych;
- Prowadzenie działalności wychowawczoszkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- Organizowanie spotkań i prelekcji na tematy
prawne i techniczne związane z działalnością
motoryzacji;
- Udzielenie poradnictwa w zakresie rozwoju
techniki motoryzacji i ruchu drogowego;
- Organizowanie życia klubowego;
Nawiązywanie
kontaktów
krajowych
i międzynarodowych służących rozwojowi
działalności statutowej Automobilklubu;
- Wykonywanie innych czynności z dziedziny
motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez
odpowiednie
władze
państwowe
lub
samorządowe oraz organizacje społeczne lub
gospodarcze;
- Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju
motoryzacji i ochrona środowiska.
10.

Nasz Sztum

09.10.2017 r.

1.
- Upowszechnianie historii miasta oraz ochrona
zabytków znajdujących się na terenie miasta
i gminy;
- Podtrzymywanie postaw patriotycznych
i niepodległościowych;
Przekazywanie
wiedzy
historycznej,
pielęgnowanie polskości;
- Upowszechnianie i ochrona wolności, praw
człowieka oraz swobód obywatelskich;
- Niesienie pomocy potrzebującym.
-Ochrona i promocja zdrowego trybu życia;

ul.
Mickiewicza
1a/8,
82-400 Sztum

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela Zbigniew
Pędziwilk.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwalony w dniu
17.09.2017 r.
Uchwała nr 2/2017

Nie

NR SZ/10/

Zapobieganie
alkoholizmowi
i narkomanii;
- Propagowanie atrakcyjnych form spędzania
czasu;
- Tworzenie warunków do zaspakajania
zainteresowań członków przede wszystkim
w
zakresie
kształcenia
ogólnego
i specjalistycznego oraz sportowego.

2.
Polska
3.
- Prowadzenie działalności oświatowowychowawczej;
- Organizacja zbiórek pieniężnych oraz
rzeczowych;
Organizacja
wypoczynku,
imprez
rozrywkowych, pikników okolicznościowych,
kulturalno-historycznych, zwodów sportowych,
spotkań;
- Prowadzenie nieodpłatnej działalności
wydawniczej i informacyjnej;
- Organizacje oraz udział w obchodach
i uroczystościach narodowych i lokalnych;
- Organizacja i prowadzenie odczytów,
seminariów i konkursów z zakresu historii
miasta Sztum oraz Polski.
11.

„Baśka” Powiśle

16.10.2017 r.

1.
Stworzenie
członkom stowarzyszenia
warunków rozwijania zainteresowań;
- Kształtowanie wśród grających postaw i etyki
sportowej;
- Stworzenie możliwości uczenia gry młodych;
Współdziałanie
z
innymi
klubami,
organizacjami społecznymi.

2.
Polska

ul. Szreibera
14,
82-433
Mikołajki
Pomorskie

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez zarząd.
Prezes – Józef
Olak
I Wiceprezes –
Mirosław Szmiły
II Wiceprezes –
Roman Franslau
Skarbnik –
Włodzimierz
Król
Stowarzyszenie
reprezentuje 2
członków
zarządu: prezes,
Wiceprezes
działając łącznie
ze skarbnikiem.

Komisja
rewizyjna
w składzie:
Przewodniczący
komisji
rewizyjnej –
Józef Kalinowski
Członek komisji
rewizyjnej –
Stefan
Smoliński.

Uchwalony
w dniu 26.09.2017 r.
Uchwała nr 4

Nie

Rozwiąza
no
zgodnie z
uchwałą
nr 1 z
dnia
15.12.202
0r. w
dniu
15.02.202
1r.

Włodzimi
erz Król

NR SZ/11/

3.
- Organizowanie rozgrywek wewnątrz klubu;
- Organizowanie rozgrywek ligowych;
- Organizowanie turniejów ogólnokrajowych.

12.

Sztumskie
Towarzystwo
Aktywności
Lokalnej „STAL”

25.01.2018 r.

1. Działalność na rzecz wszechstronnego Osiedle Na
rozwoju
regionu,
ze
szczególnym Wzgórzu 36,
uwzględnieniem Powiatu Sztumskiego;
82-400 Sztum
-Działania
prowadzące
do
integracji,
wykorzystania
potencjału,
zwiększenia
aktywności oraz wiedzy i świadomości
społecznej regionu;
- Kształtowanie i wspieranie aktywnych postaw
w kierunku tworzenia „Małej Ojczyzny”.
2. Obszar województwa pomorskiego.

Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
-Alicja
Podlewska.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwalony w dniu
08.01.2018 r.
Uchwała nr 2/2018

Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
- Monika Bator.

Stowarzyszenie
Uchwalony w
zwykłe
nie 11.04.2018 r.
posiada organu Uchwała nr 2
kontroli
wewnętrznej.

Nie

NR SZ/12/

dniu Nie

NR SZ/13

3.
- Promocja i organizacja wolontariatu;
- Propagowanie zdrowego stylu życia, ochrona
środowiska,
zwierząt
oraz
dziedzictwa
przyrodniczego.

13

Kreatywne.

17.04.2018 r.

1.
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, podtrzymywanie
i
upowszechnianie
tradycji
narodowej,
pielęgnowanie
polskości
oraz
rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej
i kulturowej;
- Pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
osób w wieku emerytalnym, oraz na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn;
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;

Plac
Kościuszki
3b/9, 82-440
Dzierzgoń

2.
Obszar całej Polski.

14

„Sztum na Plus”

05.07.2018 r.

3.
Organizowanie
szkoleń,
warsztatów,
konferencji, zjazdów;
- Współpraca z władzami samorządowymi,
państwowymi,
sektorem
gospodarczym,
środkami
masowego
przekazu
zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego;
- Wypowiadanie się w sprawach publicznych,
związanych z celami stowarzyszenia.
1.
Michorowo 4,
- Działania zmierzające do pobudzenia 82-400 Sztum
aktywności
obywatelskiej
poprzez
zaangażowanie obywateli w życie publiczne;
- Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego;
- Działania na rzecz ochrony i rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych;
- Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty
i wychowania;
- Realizacja zadań na rzecz propagowania
zdrowego stylu życia, zdrowia;
Kreowanie
postaw
przedsiębiorczych
i wspieranie rozwoju inicjatyw Lokalnych;
Działania
edukacyjne,
kulturalne,
inwestycyjne dążące do zwiększenia poczucia
bezpieczeństwa obywateli, poprawy jakości ich
życia;
- Wszechstronne propagowanie metod i technik
stosowanych w
działalności kulturalnooświatowej
oraz
nowoczesnej
edukacji
medialnej;
- Współpraca i wzajemna pomoc członków
stowarzyszenia;
- Unowocześnianie bazy dydaktycznych
placówek kulturalno-oświatowych;
- Udzielanie pomocy w zakresie organizacji
imprez
kulturalnych,
edukacyjnych
i rozrywkowych;
- Wspieranie inicjatyw ułatwiających integrację
społeczną.
- Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci
i
młodzieży
pochodzących
z
rodzin
patologicznych lub znajdujących się trudnej
sytuacji życiowej;
- Prowadzenie działalności charytatywnej
w środowisku lokalnym;
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez zarząd:
Prezes – Sylwia
Celmer,
Skarbnik/Wicepr
ezes
–Adam
Krupa, Sekretarz
–
Łukasz
Merchut.

Komisja
rewizyjna
w składzie:
Przewodniczący
Komisji
RewizyjnejAdam
Poćwiardowski,
Wiceprzewodnic
zący – Marcin
Steiniger,
Członek – Danuta
Kobus.

Uchwalony w
28.05.2018 r.
Uchwała
2/Z/SNP/2018

dniu Nie
nr

NR SZ/14

- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- Promocja i organizacja wolontariatu.
2.
Rzeczpospolita Polska
3.
- Opracowywanie i wdrażanie programów
adresowanych do wszystkich grup społecznych
w zakresie działań statutowych;
- Prowadzenie studiów i badań, wymianę
poglądów, popularyzację wiedzy historycznej,
ekonomicznej prawnej i organizacyjnej;
- Wypracowywanie skutecznych metod
oddziaływania na grupy środowiskowe poprzez
budowanie wzorów do naśladowania;
- Tworzenie programów promocji aktywnego
i twórczego funkcjonowania w środowiskach
lokalnych,
regionalnych,
krajowych
i międzynarodowych;
- Prowadzenie doradztwa organizacyjnego,
prawnego,
ekonomicznego,
technicznego,
coachingu itd.;
- Prowadzenie działalności wydawniczej,
badawczej,
informacyjno-promocyjnej
i edukacyjno-szkoleniowej w zakresie zadań
statutowych;
- Inicjowanie współpracy z administracją
rządową i samorządową w zakresie zadań
statutowych;
Pozyskiwanie
środków
finansowych
w postaci darowizn i dotacji dla realizacji
założonych celów.

15

„Przyjazny
Postolin”

02.08.2018 r.

1.
Postolin 205/1,
- Ochrona środowiska;
82-400 Sztum
- Wspierania i kierowanie lokalnych inicjatyw
społecznych;
Wspieranie
społecznej
ekologicznej
aktywności obywateli, edukacja ekologiczna.
- Działalność turystyczno-rekreacyjna;
- Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców;
- Zajmowanie stanowiska w sprawach dot.
inwestycji potencjalnie mogących oddziaływać
na środowisko.
2.
Obszar całego kraju.

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
– Grażynę Gibas.

Stowarzyszenie
Uchwalony w dniu Nie
zwykłe
nie 20.07.2018 r.
posiada organu Uchwała nr 3/2018
kontroli
wewnętrznej.

NR SZ/15

3.
- Współorganizacja i organizacja wszelkich
spotkań o tematyce dot. Ochrony środowiska
i pro-ekologii;
- Prowadzenie działalności informacyjne,
promocyjnej i edukacyjnej;
- Pozyskiwane funduszy na realizowanie
przedsięwzięć proekologicznych, społecznych,
historycznych;
- Współpraca z innymi organizacjami
pozarządowymi o tym samym lub podobnym
profilu działania;
- Działania informacyjne i wydawnicza
16

„Zróbmy Coś
Razem –
Sztumskie Pole”

16.11.2018 r.

1.
- Promowanie i rozwój społeczności wiejskiej;
- Rozwijanie relacji międzyludzkich;
Wspieranie
inicjatyw
społecznych
i kulturalnych.

Sztumskie
Pole,
ul.
Żeromskiego
33a;
82-400 Sztum

2.
Obszar całego kraju

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Jarosław
Kazimierowicz.

Stowarzyszenie
Uchwalony w dniu Nie
zwykłe
nie 13.11.2018 r.
posiada organu Uchwała nr 2/2018
kontroli
wewnętrznej.

NR SZ/16

Stowarzyszenie
400 zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Lucyna Sola.

Stowarzyszenie
Uchwalony w dniu Nie
zwykłe
nie 14.12.2018 r.
posiada organu Uchwała nr 2/2018
kontroli
wewnętrznej.

NR SZ/17

3.
- Organizacja spotkań przedsiębiorców, ludzi
sztuki i polityki;
- Organizacja szkoleń;
- Współpraca z samorządami lokalnymi;
Organizacja różnego rodzaju imprez
kulturalnych, edukacyjnych i kulturalnych;
Propagowanie aktywności ruchowej,
sportowej i turystycznej mieszkańców;
Inicjowanie i współudział w rozwoju
i upowszechnianiu kultury na wsi, kultywowanie
folkloru i potraw regionalnych.
17

Z Piekła Rodem

20.12.2018 r.

1.
Piekło 8,
- Integracja środowiska lokalnego;
82
–
- Stwarzanie warunków do publicznych Sztum
kontaktów;
Pozyskiwanie
środków
na
rzecz
stowarzyszenia.
2.
Gmina Sztum
3.
- Działalność samopomocowa i doradcza;
- Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
- Organizowanie imprez integracyjnych,
kulturalnych;
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LABUNTUR
ANNI

09.07.2019 r.

1.
ul. Reja 13
- Zwiększenie aktywności seniorów w swoich 82-400 Sztum
lokalnych środowiskach;
- Poszerzenie wiedzy seniorów o organizacjach
pozarządowych i instytucjach rządowych
i samorządowych polskich i zagranicznych;
- Dobrowolne niesienie pomocy osobom
starszym, które z różnych przyczyn niezdolne do
rozwiązywania swych życiowych problemów;
Kształtowanie
postaw
sprzyjających
bezpośredniemu uczestnictwu w działalności na
rzecz osób starszych;
- Polepszenie sytuacji osób starszych
w społeczności lokalnej;
- Wspieranie i propagowanie integracji
międzypokoleniowej;
- Wspieranie samorządności i samoorganizacji
dzieci i młodzieży oraz seniorów;
- Rozbudzenie świadomości i rozszerzenie
wiedzy o historii i tradycji ze szczególnym
uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości
regionu i kraju;
- Poszerzenie wiedzy ogólnej członków
Stowarzyszenia;
- Aktywizacja seniorów, dzieci i młodzieży
w budowaniu wspólne przestrzeni do realizacji
pasji talentów;
- Promowanie działalności zrzeszenia osób
starszych w kluby seniora i organizacje;
- Przeciwdziałanie wkluczeniu społecznemu
rodzin, w szczególności rodzin seniorów;
- Budowanie lokalnego systemu oparcia i opieki
nad osobami starszymi;
- Promocja i poprawa zdrowia i związanej z nim
jakości życia seniorów;
- Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia
seniorów;
- Aktywizowanie seniorów przez kształtowanie
przynależności do danego miejsca czy grupy;
- Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie
i ochronie życia wśród seniorów;
- Propagowanie aktywnego stylu życia wśród
seniorów w oparciu o kultywowanie
i upowszechnianie tradycji kulturowych;
- Organizowanie oraz przekazywanie pomocy

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Marian
Pietrusiak.

Stowarzyszenie
Uchwalony w dniu Nie
zwykłe
nie 28.06.2019 r.
posiada organu Uchwała nr 2/2019
kontroli
wewnętrznej.

NR SZ/18

materialnej seniorom w trudnej sytuacji
finansowej;
- Aktywizacja seniorów poprzez szeroko
rozumianą
działalność
artystyczną
i hobbystyczną;
- Działanie na rzecz integracji i promocji
członków Stowarzyszenia;
- Reprezentowanie interesów członków
Stowarzyszenia
wobec
władz
administracyjnych, organów samorządowych
i innych instytucji i organizacji oraz współpraca
z nimi.
2.
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

3.
Działania
edukacyjne
i
kulturalne
wspomagające wszechstronny rozwój seniorów.
Działania
edukacyjne,
profilaktyczne
i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące
wszelkie problemy utrudniające rozwój
seniorów, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż
leczyć;
Działania
edukacyjne,
kulturalne,
profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane
na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i
osobowy;
- Organizacja i promocja wolontariatu seniorów;
- Współpraca z innymi podmiotami na rzecz
rozwiązywania problemów wychowawczych
i społecznych poprzez wspólne konferencje,
seminaria, zjazdy tematyczne, plenery;
- Rozwijanie nowatorskich form działalności
kulturalnej takich jak rękodzieło artystyczne;
- Działalność wydawnicza, poligraficzna
i
wystawiennicza
oraz
gromadzenie
księgozbiorów;
- Organizowanie konkursów, jarmarków
i aukcji;
Organizowanie
imprez
kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych;
- Działalność gastronomiczna;
- Organizacja wyjazdów wakacyjnych;
- Organizacja targów, wystaw, kongresów;
- Działalność wspomagająca wystawianie
przedstawień
teatralnych,
artystycznych.
Działalność
scenografów,
projektantów
i
wykonawców
teatralnych,
dekoracji
scenicznych, specjalistów od oświetlenia sceny,
konferansjerów itd. Działalność producentów
przedstawień artystycznych, w obiektach lub
poza nimi;
- Wydawanie, włączając udostepnienie w trybie
on-line: katalogów, materiałów reklamowych,
fotografii, rycin i pocztówek, kartek
z życzeniami, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
pozostałych wyrobów drukowanych;
- Organizowanie i przeprowadzanie wycieczek
edukacyjno-krajoznawczych dla seniorów;
Angażowanie lokalnych
społeczności
w działalność prospołeczną i edukacyjną
poprzez organizację pomocy dla potrzebujących
seniorów;
- Przygotowanie i wdrażanie programów
edukacyjnych i szkoleniowych;
- Administrowanie projektami edukacyjnymi
i szkoleniowymi;
- Organizowanie plebiscytów i konkursów
aktywizujących seniorów;
- Prowadzenie poradnictwa i szkoleń, tworzenie
grup wsparcia, klubów seniora, klubów

wolontariusza;
- Składanie wniosków o dofinansowanie
projektów do grantodawców, a w szczególności
do: fundacji, ambasad, agencji krajowych
i instytucji samorządowych, rządowych
i pozarządowych, funduszy unijnych i innych.
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Stowarzyszenie
Chrześcijańskie
Ostoja

14.08.2019 r.

1.
- Wszechstronny rozwój człowieka;
- Duszpasterstwo;
- Działalność na rzecz integracji społecznej;
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnej;
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw
dziecka;
- Działalność charytatywna;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym;
- Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowym.
2.
Powiat Sztumski
3.
- Wspieranie bieżących działań i aktywności
lokalnych urzędów, kościołów i instytucji
pozarządowych;
- Organizowanie spotkań, klubów, seminariów,
szkoleń, konferencji, wystaw, koncertów,
festynów, wyjazdów integracyjnych, obozów,
zlotów,
konferencji
o
charakterze
chrześcijańskim i świeckim;
- Prowadzenie działalności informacyjnopromocyjnej i wydawniczej;
Organizowanie
i
wspieranie
akcji
charytatywnych;
- Organizowanie pomocy w sytuacjach klęsk
żywiołowych, katastrof;
- Poradnictwo dla osób uzależnionych,
małżeństw, osób w kryzysach;
- Organizowanie prelekcji w szkołach;
- Organizowanie spotkań wspierających dla osób
przebywających w szpitalach, domach pomocy
społecznej, więzieniach itp.;
- Wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji
przedsięwzięć
służących
rozwiązywaniu
problemów społecznych;
- Współpraca z kościołami, samorządami
i organizacjami pozarządowymi;
- Współpraca z podmiotami prowadzącymi
działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia;
Pozyskiwanie
środków
finansowych
i rzeczowych oraz usług wspomagających
działania zgodnie ze statutowymi celami
Stowarzyszenia.

ul.
Koniecpolskie
go 15/8
82-400 Sztum

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela –
Jakub
Wierzbicki.

Stowarzyszenie
Uchwalony w dniu Nie
zwykłe
nie 30.07.2019 r.
posiada organu Uchwała nr 2/2019
kontroli
wewnętrznej.

NR SZ/19
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Motoklub
Enduro
Gościszewo

08.10.2019 r.

1.
Gościszewo 4c
- Inicjowanie i organizowanie działalności 82-400 Sztum
rozwijającej
wiedzę
motoryzacyjną
i podnoszącą poziom kultury motoryzacyjnej
społeczeństwa;
Rozwijanie
turystyki
motorowej
kwalifikowanej
i
rekreacyjnej
oraz
caravaningowej;
- Integrowanie środowiska motocrossowców;
- Rozwijanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi organizacjami o podobnym
charakterze i zakresie działania;
Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa
ruchu lądowego.
2.
Obszar
województwa
pomorskiego
(ze
szczególnym
uwzględnieniem
Powiatu
Sztumskiego).
3.
Zrzeszanie
osób
zainteresowanych
motoryzacją;
- Inicjowanie i organizowanie imprez mających
na celu podnoszenie poziomu kultury
i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie,
w tym względzie z władzami, instytucjami
i organizacjami;
- Organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez
turystyki motorowej i caravaningowej;
- Prowadzenie działalności wychowawczoszkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie
bezpieczeństwa ruchu lądowego;
- Organizowanie spotkań i prelekcji na tematy
prawne i techniczne związane z działalnością
motoryzacji;
- Udzielanie poradnictwa w zakresie rozwoju
techniki motoryzacyjnej i ruchu lądowego;
- Organizowanie życia klubowego;
Nawiązywanie
kontaktów
krajowych
i międzynarodowych służących rozwojowi
działalności statutowej Motoklubu;
- Wykonywanie innych czynności z dziedziny
motoryzacji, powierzonych lub zleconych przez
odpowiednie
władze
państwowe
lub
samorządowe oraz organizacje społeczne lub
gospodarcze;
- Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju
motoryzacji i ochrona środowiska.

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela –
Krzysztof
Jaroszewski

Stowarzyszenie
zwykłe
nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwalony w dniu Nie
07.09.2019 r.
Uchwała nr 4/19
z dnia 07.09.2019 r.

NR SZ/20
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Sztumski Klub 12.11.2020
Kolarski
„Stevens VOS”

1. Rozwijanie kolarstwa szosowego i MTB.

2. Obszar miasta i powiatu Sztum
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24.11.2020
Stowarzyszenie
Rozwoju
Społeczeństwa i
Wsi

3.
-realizuje swoje zadania statutowe, wg
wytycznych zarządu SKK i współdziałania z
władzami samorządowymi i sportowymi
- zmierza do zrzeszenia jak największej liczby
członków zamieszkałych na terenie działania
oraz prowadzi dla nich systematyczne szkolenia
sportowe,
- zarządza posiadanym sprzętem sportowym,
- współdziała w zakresie opieki lekarskiej nad
swoimi członkami z Wojewódzką Poradnia
Sportowo-Lekarską lub Rejonową
- rozstrzyga spory powstające w obrębie jego
działalności, podejmuje inne przedsięwzięcia
zgodne z prawem w ramach statutowej
działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju
sportu.
1.
- Rozwój turystyki i promocji regionu Powiśla.
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i
kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na
rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie
dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji
życiowe,
- Wsparcie rozwoju gospodarczego,
- Wyrównywanie szans pomiędzy obszarem
wiejskim a miejskim.

2.
Terenem działania jest
województwo pomorskie\

powiat

sztumski,

3.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- media społecznościowe,
- szkolenia osobowe,
- organizację spotkań partnerskich,

Ul.
Mickiewicza
1a/4
82-400 Sztum

Stowarzyszenie
zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela –
Eugeniusz
Słonina

Stowarzyszenie
zwykłe
nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalony w dniu Nie
11.09.2020
Uchwała nr 2 z
11.09.2020

Waplewo
Wielkie 14/2,
82-410 Stary
Targ

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez – Edytę
Kotkiewicz

Stowarzyszenie
Uchwalony w
zwykłe
nie 10.11.2020r.
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

dniu

NR SZ/21

NR SZ/22

- pracę wolontariuszy na obszarze działania
stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie
„Przystań
Balewo”

11.03.2021

1.
- prowadzenia działań zmierzających do
pobudzenia aktywności obywatelskiej poprzez
zaangażowanie obywateli w życie publiczne;
- zachowania, ochrony i odtwarzania środowiska
naturalnego oraz dziedzictwa przyrodniczego,
historycznego;
- działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
społeczno-gospodarczego;
- działanie na rzecz ochrony i rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych.
- działanie na rzecz nauki, oświaty i wychowania
- realizacja zadań na rzecz propagowania
zdrowego stylu życia, zdrowia
- kreowanie postaw przedsiębiorczych i
wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych
- działania edukacyjne, kulturalne, inwestycyjne
dążące do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
obywateli, poprawy jakości życia
- wszechstronne propagowanie metod i technik
stosowanych w działalności kulturalnooświatowej
oraz
nowoczesnej
edukacji
medialnej
- współpraca i wzajemna pomoc członków
stowarzyszenia
- unowocześnienie bazy dydaktycznych
placówek kulturalno-oświatowych
- udzielanie pomocy w zakresie organizacji
imprez
kulturalnych,
edukacyjnych
i
rozrywkowych
- wspieranie inicjatyw ułatwiających integrację
społeczną
- tworzenie warunków do pełnego i
równomiernego
rozwoju
intelektualnego,
duchowego, emocjonalnego, społecznego,
artystycznego i fizycznego
- integracja środowiska lokalnego w trakcie
realizacji celów statutowych
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży
pochodzących
z
rodzin
patologicznych lub znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej
- prowadzenie działalności charytatywnej w
środowisku lokalnym
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy

Balewo 6
82-433
Mikołajki
Pomorskie

Sebastian
Taczała – Prezes
Agnieszka
Taczała
–
Wiceprezes/Skar
bnik
Jakub Żak –
Sekretarz

Anetta Żak – Uchwalony w
Przewodnicząca
23.02.2021
Jarosław
ŻakWiceprzewodnic
zący
Aleksandra
Kozak - Członek

dniu Nie

NR SZ/23

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji
- działalność na rzecz integracji oraz rozwijania
kontaktów i współpracy na obszarze swojego
działania
- prowadzenie działalności informacyjnej i
wydawniczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci i
młodzieży,
przedsiębiorców,
organizacji
pozarządowych oraz ogółu społeczeństwa
- promocja i organizacja wolontariatu
- promocja działań stowarzyszenia, jego
członków, partnerów
podtrzymywanie
tradycji
narodowej,
pielęgnowanie
polskości
oraz
rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej
- inne formy działania zgodne z obowiązującym
prawem i sprzyjające rozwojowi statutowych
celów stowarzyszenia

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest
Rzeczpospolita Polska

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- opracowywanie i wdrażanie programów
adresowanych do wszystkich grup społecznych
w zakresie zadań statutowych
- prowadzenie studiów i badań, wymianę
poglądów, popularyzację wiedzy historycznej,
ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej
wypracowanie
skutecznych
metod
oddziaływania na grupy środowiskowe poprzez
budowanie wzorów do naśladowania
- tworzenie programów promocji aktywnego i
twórczego funkcjonowania w środowiskach
lokalnych,
regionalnych,
krajowych
i
międzynarodowych
- współprace wykorzystywanie doświadczeń i
dorobku środowisk naukowych, organizacji
pracodawców,
samorządów,
podmiotów
gospodarczych, organizacji partnerskich oraz
pozarządowych organizacji społecznych w kraju
i za granicą, do realizacji celów statutowych,
inspirowanie
inicjatyw
patriotycznych,
edukacyjnych,
kulturalno-oświatowych,
gospodarczych, społecznych i przedsiębiorczych
- prowadzenie doradztwa organizacyjnego,
prawnego,
ekonomicznego,
technicznego,
coachingu itp.
- prowadzenie działalności wydawniczej,

badawczej,
informacyjno-promocyjnej
i
edukacyjno-szkoleniowej w zakresie zadań
statutowych
- inicjowanie współpracy z administracją
rządową i samorządową w zakresie zadań
statutowych,
- występowanie z wnioskami i opiniami do
wszelkich organów i instytucji mających wpływ
na kształtowanie form i metod gospodarczych
- zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii
we wszystkich sprawach związanych z
rozwojem
regionalnym,
społecznym,
gospodarką i przedsiębiorczością na obszarze
działania Stowarzyszenia
- publiczne zajmowanie stanowisk w sprawach
dotyczących działalności Stowarzyszenia
dobrowolne
składanie
darowizn
i
organizowanie imprez propagujących cele
Stowarzyszenia, realizowanie programów i
projektów
przeznaczonych
dla
grup
potrzebujących wsparcia w środowiskach
lokalnych organizowanie zespołów doradczych i
ekspertów do wykonywania zadań statutowych
- organizowanie szkoleń na rzecz członków
Stowarzyszenia,
swojego
środowiska
i
mieszkańców
- realizowanie projektów ze środków
pomocowych skierowanych do stowarzyszeń
samodzielnie, we współpracy z organizacjami
pracodawców,
instytucjami
publicznymi,
podmiotami gospodarczymi oraz innymi
organizacjami pozarządowymi o zasięgu
krajowym i międzynarodowym
- współpracę z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami również
- delegowanie swoich przedstawicieli do
organów doradczych władz samorządowych,
agend rządowych, organizacji i
innych
stowarzyszeń, z którymi Stowarzyszenie jest
zrzeszone
- upowszechnianie wiedzy, doświadczenia i
celów działania Stowarzyszenia w formie
publikacji
- pozyskiwanie środków finansowych w postaci
darowizn i dotacji dla realizacji założonych
celów,
- występowanie do agend rządowych,
administracji terenowej i władz samorządowych
w spawach związanych z działalnością
Stowarzyszenia
- inne formy działania zgodne z obowiązującym
prawem i sprzyjające rozwojowi statutowych
celów Stowarzyszenia
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Stowarzyszenie
Sztumska
Orkiestra Dęta

26.03.2021

1
- Propagowanie kultury muzycznej
- Wzbogacanie oferty kulturalnej miasta
- Rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród
młodzieży

ul.
Jagiełły Stowarzyszenie
30B/4
zwykłe
82-400 Sztum reprezentowane
przez – Jacka
Lubińskiego

Stowarzyszenie
Uchwalony w
zwykłe
nie 03.03.2021
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

dniu Nie

SZ\24

Os.
Sierakowskich
19A/5
82-400 Sztum

Stowarzyszenie
Uchwalony w
zwykłe
nie 20.04.2021
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

dniu Nie

SZ\25

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina
Sztum\powiat
sztumski|
województwo
pomorskie

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- koncerty
- warsztaty
- próby otwarte
uczestnictwo
w
uroczystościach
miejskich|państwowych
_
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Stowarzyszenie
Inicjatyw
Kulturalno
Regionalnych
PA-Rock Statek

1
- upowszechnienie oraz rozwój kultury i sztuki
- aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz
rozwoju oraz popularyzacji kultury i sztuki z
uwzględnieniem środowisk amatorskich oraz
profesjonalnych twórców kultury i sztuki, a
także osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,
- inspirowanie, animowanie i wspieranie
aktywności kulturalnej społeczności lokalnej,
- popularyzowanie wiedzy z dziedziny edukacji,
kultury i sztuki
- ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego,
- promocja kultury, sztuki i dorobku
kulturalnego
- platforma wymiany informacji doświadczeń
pomiędzy
osobami
oraz
instytucjami
działającymi na rzecz rozwoju kultury,
- aktywny oraz twórczy wypoczynek dzieci i
młodzieży.

2
Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat
sztumski oraz województwo pomorskie

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- realizacje i wsparcie lokalnych wydawnictw
muzycznych,
- promocje lokalnych zespołów w kraju i za
granicą,
- wydawanie publikacji regionalnych,
- tworzenie projektów historyczno –

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez –Arkadiusz
Rogowski

edukacyjnych.
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Stowarzyszenie
„Sportowa
Dwójka”

25.10.2021

1
-rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu na
terenie: szkoły, Miasta i Gminy Sztum, Powiatu
Sztumskiego
- rozwój infrastruktury sportowej na terenie
szkoły, Miasta i Gminy Sztum, Powiatu
Sztumskiego
- propagowanie zdrowego stylu życia w szkole,
- organizacja imprez sportowych,
- promocja Szkoły Podstawowej nr 2 s Sztumie,
Miasta i Gminy Sztum, Powiatu Sztumskiego

Os.
Sierakowskich
19b/6
82-400 Sztum

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez –Bartosz
Mazerski

Stowarzyszenie
Uchwalony w
zwykłe
nie 21.10.2021r.
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

dniu Nie

SZ/26

Os.
Sierakowskich
19b/6
82-400 Sztum

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez –Bartosz
Mazerski

Stowarzyszenie
Uchwalony w
zwykłe
nie 20.10.2021r.
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

dniu Nie

SZ/27

2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat
sztumski

3.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- tworzenie warunków do rozwoju działalności
sportowej prowadzącej do podnoszenia
sprawności fizycznej na terenie szkoły,
pozyskiwanie
środków
na
rozwój
infrastruktury sportowej na terenie szkoły,
Miasta i Gminy Sztum, Powiatu Sztumskiego,
- współpraca ze środowiskiem lokalny,
- realizacja projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych
27

Sztumskie
Stowarzyszenie
Sportu

25.10.2021

1
-rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu na
terenie Powiatu Sztumskiego
- rozwój infrastruktury sportowej na terenie
Powiatu Sztumskiego
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- organizacja imprez sportowych,
- promocja Powiatu Sztumskiego

2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat
sztumski

3.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- tworzenie warunków do rozwoju działalności
sportowej prowadzącej do podnoszenia
sprawności fizycznej,
pozyskiwanie
środków
na
rozwój
infrastruktury sportowej na terenie Powiatu
Sztumskiego,
- współpraca ze środowiskiem lokalny,
- realizacja projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych

_______________________________
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.

