
STAROSTWO POWIATOWE W

ŁĘCZYCY

ul. Pl. T. Kościuszki 1

99-100 Łęczyca

Data: 06.08.2018

godz. 13:11:31

Parametry zestawienia: 
  Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia Zwykłe po 20.05.2016
  Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Numer

kolejny

w

ewidencji

Nazwa

stowarzyszenia

zwykłego

Adres siedziby

stowarzyszenia

zwykłego

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

1 Stowarzyszenie

Łęczycanie

data wpisu:

2016.10.20

1.a/promocja i realizacja

projektów

popularyzujących Gminę

Miasto Łęczyca,

poprawiających jej

wizerunek i życie

społeczne mieszkańców

b/reprezentowanie 

środowisk lokalnych

wobec władzy

samorządowej i

podmiotów

gospodarczych 

c/udział w

postępowaniach

administracyjnych

dotyczących gospodarki

przestrzennej

d/tworzenie płaszczyzny

wymiany informacji i

doświadczeń pomiędzy

mieszkańcami i

instytucjami

e/podnoszenie

standardów i jakości

funkcjonowania

działaczy samorządowych

f/ działalnie na rzecz

rozwoju i

upowszechniania sportu,

turystyki, rekreacji i

ul. Ozorkowska

3/5 lok. 15

Łęczyca

99-100 Łęczyca

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Krzysztof

Pacholski

Sposób

reprezentowania: 

Reprezentowanie

stowarzyszenia na

zewnątrz i

działanie w jego

imieniu

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.10.12

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki: 1
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krajoznawstwa

g/ podtrzymywanie i

upowszechnianie  tradycji

narodowej,

pielęgnowanie polskości

oraz rozwoju

świadomości narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej

h/ działalność na rzecz

osób niepełnosprawnych

i/ promocja zatrudnienia i

aktywizacja zawodowa

osób pozostających bez

pracy oraz zagrożonych

zwolnieniem

j/ działalność

wspomagająca rozwój

gospodarczy, w tym

rozwój przedsiębiorczości

k/ działalność na rzecz

rozwoju edukacji,

oświaty i wychowania

l/ działalność na rzecz

wypoczynku dzieci,

młodzieży i osób

dorosłych

m/działalność na rzecz

kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego

n/działalność na rzecz

ekologii, ochrony

zwierząt i dziedzictwa

przyrodniczego

o/ działalność na rzecz

integracji europejskiej

oraz rozwijania

kontaktów między

społeczeństwami

p/ działalność na rzecz

rodziny, upowszechniania

praw dziecka oraz

przeciwdziałania

uzależnieniom i

patologiom społecznym

g/ działalność na rzecz

bezpieczeństwa i

porządku publicznego.  

 

2. Miasto Łęczyca
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3. Składki członkowskie,

darowizny, spadki,

zapisy, dochody z

majątku stowarzyszenia

oraz ofiarność publiczna.

2 Stowarzyszenie

Klub Strzelecki

Baszta

data wpisu:

2016.12.29

1.1.krzewienie,

uprawianie oraz

popularyzacja i rozwój

strzelectwa z broni

centralnego i bocznego

zapłonu, broni

gładkolufowej, a także z

broni pneumatycznej,

czarnoprochowej oraz

zabytkowej i jej replik-

wśród dzieci, młodzieży i

dorosłych na terenie

działania Stowarzyszenia

ul. Belwederska

31

Łęczyca

99-100 Łęczyca

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Anna Bagrowska

Sposób

reprezentowania: 

Reprezentowanie

Stowarzyszenia

na zewnątrz i

działanie w jego

imieniu

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2016.12.21

Nr dok.: 

 

NIE  numer teczki: 2

2. Rzeczpospolita Polska

3. Składki członkowskie 
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3 Stowarzyszenie

wspierania rozwoju

społeczno -

gospodarczego NA

MAXA 

data wpisu:

2018.02.23

późniejsze

zmiany:

2018.02.23

 

1.1) prowadzenie i

wspieranie działalności

edukacyjnej, oświatowej,

doradczej, naukowej oraz

przedsiębiorczości i

zrównoważonego

rozwoju,

2) podejmowanie i

wspieranie działań w

zakresie kultury fizycznej

i sportu , w tym

wspieranie i

upowszechnianie

wychowania fizycznego,

propagowanie zdrowego

trybu życia wśród dzieci,

młodzieży, osób

dorosłych oraz osób

starszych,

3) promocja i rozwój

produktów regionalnych i

lokalnych,

4) zachowanie

dziedzictwa regionalnego

i lokalnego,

5) pomoc społeczna , w

tym pomocy rodzinom i

osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans

tych rodzin i osób ,

6) wspieranie rodzin i

systemu pieczy

zastępczej,

7) działalność na rzecz

integracji zawodowej i

społecznej osób

zagrożonych

wykluczeniem

społecznym,

8) upowszechnianie i

ochrona praw

konsumentów,

9) działalność

charytatywna,

10) działalność

wspomagająca rozwój

wspólnot i społeczności

lokalnych,

11) działalność na rzecz

nauki, szkolnictwa

wyższego, edukacji,

oświaty  i  wychowania,

ul. Dominikańska

9

Łęczyca

99-100 Łęczyca

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Monika  Malwina

Twardowska 

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.02.20

Nr dok.: Uchwała

Nr 2

 

 

NIE     
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12) działalność na rzecz

wypoczynku dzieci i

młodzieży,

13) działalność  na rzecz

kultury, sztuki, ochrony

dóbr kultury i

dziedzictwa narodowego ,

14) wspieranie działań

związanych z ekologią i

ochrony zwierząt  oraz

ochrony dziedzictwa

przyrodniczego,

15) działalność na rzecz

rodziny, macierzyństwa,

rodzicielstwa,

upowszechniania  i

ochrony praw dziecka,

16) promocja i

organizowanie

wolontariatu,

17) prowadzenie badań

społeczno -

ekonomicznych w

kształtowaniu krajowych

regionalnych i lokalnych

polityk rozwojowych,

18) wzmacnianie

współpracy i

zintegrowanego podejścia

do rozwoju na poziomie

lokalnym , regionalnym i

krajowym,

19) wsparcie i

propagowanie rozwoju

małych i średnich

przedsiębiorstw na

terenie działania

Stowarzyszenia,

20) podnoszenie

kompetencji osób z

obszaru działania

stowarzyszenia w

powiązaniu z

zakładaniem działalności

gospodarczej, rozwojem

przedsiębiorczości lub

dywersyfikacja źródeł

dochodów, w

szczególności rolników  i

osób długotrwale

pozostających bez pracy,

21) podnoszenie wiedzy

społeczności lokalnej w
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zakresie ochrony

środowiska , zmian

klimatycznych a także

innowacji,

22) podtrzymywania i

upowszechniania tradycji

narodowej,

pielęgnowania polskości

oraz rozwoju

świadomości narodowej,

obywatelskiej i

kulturowej,

23) działalność na rzecz

mniejszości narodowej i

etnicznej oraz języka

regionalnego,

24) ochrona i promocja

zdrowia,

25) działalność na rzecz

osób niepełnosprawnych,

26) promocja zatrudnienia

 i aktywizacji zawodowej

osób pozostających bez 

pracy i zagrożenia

zwolnieniem z pracy,

27) przeciwdziałanie

uzależnieniom  i

patologiom społecznym,

28) działalność na rzecz

równych praw kobiet i

mężczyzn,

29) działalność na rzecz

osób w wieku

emerytalnym,

30) działalność

wspomagająca rozwój

techniki, wynalazczości i

innowacyjności oraz

rozpowszechniania i

wdrażania nowych

rozwiązań technicznych

w praktyce gospodarczej,

31) działalność na rzecz

rozwoju turystyki i

krajoznawstwa,

32) działalność na rzecz

zachowania porządku i

bezpieczeństwa

publicznego,

33) obronności państwa i

działalności Sił

Zbrojnych

Rzeczpospolitej Polskiej,
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34) upowszechnianie  i

ochrony wolności i praw

człowieka oraz swobód

obywatelskich , a także

działań wspomagających

rozwój demokracji,

35) działalność na rzecz

ratownictwa i ochrony

ludności,

36) działalność na rzecz

pomocy ofiarom

katastrof, klęsk

żywiołowych,

37) działalność na rzecz

integracji europejskiej

oraz rozwijania

kontaktów i współpracy

między społeczeństwami,

38) działalność na rzecz

pomocy Poloniii i

Polakom za granicą,

39) działalność na rzecz

kombatantów  i osób

represjonowanych,

40) promocja

Rzeczpospolitej Polskiej

za granicą ,

41) prowadzenie

działalności

szkoleniowej, doradczej  i

marketingowej,

42) współpraca z

uczelniami wyższymi,

szkołami , jednostkami

badawczo -

rozwojowymi,

organizacjami

pozarządowymi ,

instytucjami rządowymi i

samorządowymi, 

43) wzmocnienie kapitału

społecznego, w tym z

wykorzystaniem

rozwiązań innowacyjnych

i wspierania partycypacji

społeczności lokalnej.

 

2. Rzeczpospolita Polska 

3. składki czlonkowskie,

dotacje, darowizny,

ofiarność publiczna,
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spadki, zapisy ,dochody z

majatku stowarzyszenia.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO strona 8 z 12



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

4 Stowarzyszenie

Przedsiębiorców

Ziemi Łęczyckiej 

data wpisu:

2018.05.22

późniejsze

zmiany:

2018.05.22

2018.05.22

 

1.a)propagowanie

inicjatyw, postaw i

działań sprzyjających

wszechstronnemu

rozwojowi

przedsiębiorczości,

b)rozwijanie

przedsiębiorczości w

powiecie łęczyckim.

Realizacja tego celu

nastąi w wyniku

integracji środowiska

przedsiębiorców oraz

reprezentowanie ich

interesów Na szczeblu

lokalnym , regionalnym i

krajowym,

c)stwarzanie atmosfery

zaufania i szacunku do

indywidualnej

działlanośći

gospodarczej,

d)upowszechnienie oraz

przyczynienie się do

wzrostu znaczenia roli

przedsiębiorców w

gospodarczym rozwoju

powiatu łęczyckiego,

e)wspieranie

organizacyjne i rzeczowe

osób fizycznych i

jednostek

organizacyjnych, które

podejmują działlaność

gospodarczą, 

f)szczególnym zadaniem

stowarzyzszenia będzie

zabieganie samodzielnie i

wspołnie z innymi

podobnymi

stowarzyszeniami o

rozwiązania prawne

przyjazne szeroko pojętej

przedsiębiorczości

rzetelnie i uczciwie

funkcjonującym

podmiotom

gospodarczym. 

 

ul. ul. Kaliska 29

Łęczyca

99-100 Łęczyca

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Teresa Budzińska

Sposób

reprezentowania: 

Stowarzyszenie

reprezentowane

jest przez

Przedstawiciela

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.05.11

Nr dok.: Uchwała

nr 1/2018

 

 

NIE    numer teczki: 4

2. Powiat Łęczycki 

3. dobrowalne wpłaty
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członków i sympatyków. 
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5 Stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju

Gminy Grabów -s.z.

data wpisu:

2018.07.30

1.a)rozwój Gminy

Grabów i podnoszenie

jakości życia jej

mieszkańców 

b)działalność

wspomagająca rozwój

wspólnot  i społeczności

lokalnych, nauki,

szkolnictwa , edukacji,

oświaty i wychowania,

c)ochrona i promocja

zdrowia oraz turystyki i

krajoznawstwa,

d)prowadzenie

działalności  w zakresie

krzewienia kultury

fizycznej i sportu,

e)inicjowanie działań na

rzecz porządku i

bezpieczeństwa

publicznego w tym

ochrony

przeciwpożarowej oraz

kultury, sztuki, ochrony

środowiska,

f)popieranie i wpływanie

na rozwój infrastruktury

Gminy Grabów w tym

infrastruktury drogowej,

wodnokanalizacyjnej,

gazowej, energetycznej i

teleinformatycznej,

g)działalności na rzecz

integracji społecznej,

rozwijania kontaktów i

współpracy między

społecznościami,

h)działalność 

charytatywna oraz

promocja i organizacja

wolontariatu,

i)pomoc społeczna, w

tym rodzinom i osobom

w trudnej sytuacji

życiowej oraz

wyrównywanie szans tych

rodzin i osób,

j)przeciwdziałania

uzależnieniom,

patologiom społecznym i

wykluczeniu

społecznemu,

k)działalność na rzecz

ul. Plac

Kościuszki 27

Grabów

99-150 Grabów

Stowarzyszenie

zwykłe jest

reprezentowane

przez

przedstawiciela :

Andrzej

Pietruszka 

 

Stowarzyszenie

zwykłe nie

posiada organu

kontroli

wewnętrznej.

Aktualny

regulamin:

Data uchwalenia:

2018.07.07

Nr dok.: 

 

 

NIE    numer teczki: 5
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osób niepełnosprawnych i

osób w wieku

emerytalnym,

l)działalność na rzecz

rodziny, macierzyństwa ,

rodzicielstwa.

 

2. Gmina Grabów 

3. a/składki

członkowskie,

b/dotacje,

c/darowizny,

d/zbiórki publiczne,

e/spadki, zapisy,

f/ dochody z majątku

stowarzyszenia.

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

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

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

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

zwykłe).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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