
STAROSTWO POWIATOWE W

ŁĘCZYCY

ul. Pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

Data: 28.02.2017

godz. 14:41:45

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej prowadzące działalność gospodarczą
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

VI/20031 Miejski Klub Sportowy "Górnik" Łęczyca
Stadion miejski
ul. Kaliska 15
Łęczyca
99-100 Łęczyca

Łęczyca 1. Prowadzenie dzialalności statutowej na rzecz ogółu
społeczności oraz czlonków klubu poprzez
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z orientacją
na pilkę nożną.
2. Zapewnienie wyżej wymienionym
wykwalifikowanych kadr instruktorskich w celu
podnoszenia swych umiejętności.
3. Zapewnienie społeczności widowisk sportowych o
wysokich walorach estetycznych, stanowiących
wartościową formę wypoczynku i integracji.
4. Uczestnictwo w imprezach sportowych
organizowanych na terenie działania samorządu
terytorialnego i poza nim.
5. Zapewnienie społeczeństwu  Miasta i Gminy
Łęczyca widowisk sportowych o wysokich walorach
estetycznych, stanowiących wartościową formę
wypoczynku i integracji.

0000164403
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XI/20082 Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy - Łęczyca
Korty Miejskie
ul. Dworcowa 3b
Łęczyca
99-100 Łęczyca

Łęczyca Szkolenie utalentowanych dzieci i młodzieży.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) Stwarzanie warunków do udziału zawodników
sekcji w państwowym systemie rozgrywek w
poszczególnych kategoriach wiekowych;
2) Zabezpieczenie warunków do podnoszenia
sprawności utalentowanej młodzieży;
3) Organizowanie szkolenia, treningów, zawodów
sportowych zgodnie z wymogami dyscypliny
sportowej;
4) Współpraca ze szkołami i gminazjami;
5) Współdziałanie z innymi organizacjami sportowymi
w rozwijaniu sportu wyczynowego;
6) Tworzenie i doskonalenie metod obsługi
organizacyjno-finansowej Klubu;
7) Reprezentowanie i obrona interesów swoich
członków wobec władz wszystkich stopni;
8) Współdziałanie w organizacji imprez
międzynarodowych, centralnych, wojewódzkich,
powiatowych, miejskich.

0000317327

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 2 z 5



Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

VIII/20043 Klub Sportowy HURTAP Łęczyca
Łęczyca
ul. Górnicza 2
Łęczyca
99-100 Łęczyca

Łęczyca 1. Tworzenie warunków do uprawiania sportów, a w
szczególności  jeździectwa, żeglarstwa, piłki nożnej i
piłki siatkowej.
2. Cel ten klub realizuje w szczególności przez:
1) umożliwienie pracownikom Hurtap SA oraz innym
osobom uprawiania sportu
2) rozpowszechnienie informcji o działaności klubu 
3) organizacje zawodowów sportowych 
4) prowadzenie działalności gospodarczej w
przedmiocie:
- działalność związana z poprawą kondycji fizycznej
- pozostała działaność rekreacyjna gdzie indziej nie
sklasyfikowana
- pozostała działanośc związana ze sportem 
- sprzątanie i czyszczenie obiektów
- przygotowanie i dostarczenie żywności dla
odbiorców zewnętrznych 
- pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie
sklasyfikowane
- reklama
5) wspólzawodnictwo sportowe w zakresie sportu

0000216027

II/20064 Towarzystwo Snookerowe "BOROOTA" Łęczyca
ul. Krótka 12
Łęczyca
99-100 Łęczyca

Łęczyca 1) Popularyzacja sportu bilardowego, w tym snookera
na terenie regionu, wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych;
2) Szkolenie teoretyczne i praktyczne członków
Stowarzyszenia w wyżej wymienionych dyscyplinach;
3) Organizowanie pokazów i zawodów różnych rang;
4) Udział członków Stowarzyszenia w turniejach w
kraju i zagranicą;
5) Integracja środowiska osób niepełnosprawnych
poprzez ich udział w zajęciach sportowych,
praktycznych i teoretycznych.

0000250325
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

IX/20015 Miejski Miedzyszkolny Klub Sportowy Łęczyca
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy
ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c
Łęczyca
99-100 

Łęczyca 1. Szkolenie utalentowanej młodzieży w
poszczególnych sekcjach sportowych.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
- stwarzanie warunków do udziału zawodników sekcji
w państwowym systemie rozgrywek w
poszczególnych kategoriach wiekowych
- zabezpieczenie warunków do podnoszenia
sprawności utalentowanej młodziezy, organizowanie
szkolenia, treningów i zawodów sportowych zgodnie z
wymogami dyscypilny sportowej
- wspólpracę ze szkołami 
- współdziałanie z innymi organizacjami sportowymi w
rozwijaniu sportu wyczynowego
- współdziałanie w organizacji imprez
międzynarodowych, centralnych i wojewódzkich

0000042852

II/20106 Stowarzyszenie Sportowe "Konarzew"
ul. Konarzew 64
Piątek
99-120 

Piątek 1) Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu,
2) Promowanie aktywności fizycznej wśród
mieszkańców gminy Piątek i województwa łódzkiego,
3) Wspieranie działań na rzecz rozwoju
integracyjno-społecznych funkcji kultury fizycznej,
4) Poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży,
5) Zapewnienie właściwych warunków do rozwoju
kultury fizycznej na terenie gminy,
6) Uczestniczenie w imprezach sportowych
organizowanych na obszarze działania samorządu
terytorialnego i poza nim,
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań
sportowych Stowarzyszenia.

0000349325
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Nr ewidencyjnyLp Nazwa i siedziba stowarzyszenia Gmina Cele stowarzyszeniaNumer KRS

XI/20047 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
"Ziemia Łęczycka"
Łęczyca - powiat
ul. Kaliska 42
Łęczyca
99-100 

Łęczyca Celem zrzeszenia LZS jest wszechstronne krzewienie
kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki środowiska wiejskiego poprzez:
1) Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej,
sportu, turystyki oraz innych form aktywnego
wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie
warunków w tym zakresie,
2) Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i
duchowy młodzieży,
3) Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i
społecznym rozwoju życia kraju,
4) Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu,
zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka,
5) Prowadzenie działalności w zakresie sportu i
rekreacji ruchowej,
6) Organizowanie zawodów, imprez sportowych i
rekreacyjnych,
7) szkolenie oraz doskonalenie kadr
trenersko-instruktorskich,
8) Wspieranie działalności uczniowskich klubów
sportowych,
9) Prowadzenie działalności wychowawczej i
popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i
turystyki.

0000216567
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