EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

1. Cel/Cele działania stowarzyszenia zwykłego
Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszeni
a zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

1.

2

PROJECT
JUMP

3

25.04.2017 r.
30.04.2018 r.
13.08.2019 r.

4
1.Celem stowarzyszenia jest:
upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez:
a) organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia fitness jumping,
b) propagowanie i popularyzacja fitness jumping na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
c) dążenie do objęcia swoją działalnością największej grupy osób.
d) stałe podnoszenie poziomu sportowego, doskonalenie uzdolnień i sprawności
fizycznej członków Stowarzyszenia.
e) integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych lub
rekreacyjno-sportowych.
f) współpraca w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o
takim samym lub podobnym profilu działania.
2. Rzeczpospolita Polska.

2.

WIERZBOWY
GAJ

25.08.2017 r.

"3. a) tworzenie swoim członkom warunków do zaspokajania zainteresowań i
umożliwianie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszena,
b) prowadzenie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących,
ze szczególnym uwzględnieniem fitness jumping,
c) uczestnictwo w imprezach sportowych innych klubów i organizacji sportowych,
d) organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
f) działalność popularyzatorska."
1.Celem stowarzyszenia jest:
a) działalność na rzecz budowy infrastruktury miejscowości Glinno,
b) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Nowy Tomyśl w interesie
lokalnej wspólnoty samorządowej,
c) wspieranie demokracji lokalnej,
d) wsparcie i budowanie społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnego,
e) rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Tomyśla i jego obszaru metropolitalnego,
f) wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
g) kreowanie i wspieranie inicjatyw proekolicznych oraz poprawy ładu
przestrzennego i estetyki miasta,
i) podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na
celu poprawę jakości życia w Gminie Nowy Tomyśl.

Status
organizac
ji pożytku
publiczne
go

Przekszta
łcenie
lub
rozwiąza
nie
stowarzy
szenia
zwykłego

Likwidato
r
stowarzy
szenia
zwykłego

Zastosow
anie
wobec
stowarzy
szenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

10

11

12

13

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

5

6

7

8

9

ul. Mickiewicza
10
64-300 Nowy
Tomyśl

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Małgorzata
Lamprecht

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 18.04.2017
r.

Nie

KS.512.1

Glinno 211 a
64-300 Nowy
Tomyśl

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Ryszard Jabłecki

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
I/2/2017 z dnia
17.08.2017 r.

Nie

KS.512.2

ul. Długa 25/2
64-300 Nowy
Tomyśl

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Arkadiusz
Budkowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 09.09.2017
r.

Nie

KS.512.3

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

2. Obszar gminy Nowy Tomyśl.
"3. a) gromadzenie środków finansowych,
b) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym,
c) współdziałanie z organami administracji samorządowej, jednostkami
organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi,
d) występowanie z wnioskami i postulatami."

3

KLUB
MOTOCYKLO
WY
WALECZNE
WILKI

22.09.2017 r.

1. Celem stowarzyszenia jest:
a) wspólna turystyka,
b) integracja motocyklistów,
c) wzajemna pomoc,
d) propagowanie dobrych obyczajów wśród motocyklistów oraz innych uczestników
ruchu drogowego.
2. Rzeczpospolita Polska.
"3. a) wspólne wyjazdy turystyczne,
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4

NOWOTOMYS
KA GRUPA
FOTOGRAFICZ
NA
,,FOTOmyśl"

31.10.2017 r.

b) organizowanie spotkań i imprez,
c) przeprowadzanie rozmów z uczestnikami ruchu drogowego,
d) czynna pomoc społeczna."
1.Celem stowarzyszenia jest:
a) rozwój fotografii artystycznej,
b) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i
sztuki,
c) reprezentowanie interesów twórczych i zawodowych członków Stowarzyszenia
oraz ochronę ich praw autorskich w kraju i za granicą,
d) działanie na rzecz amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez udzielanie pomocy
w organizowaniu szkoleń, konkursów, wystaw, plenerów członkom Stowarzyszenia,
jednostkom kulturalnym i oświatowym, przedsiębiorstwom, organizacjom
społecznym i jednostkom samorządowym,
e) reprezentowanie ruchu fotograficznego wobec władz administracyjnych i
samorządowych,
f) popularyzowanie i dokumentowanie za pomocą fotografii portretowej,
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Polski ze szczególnym
uwzględnieniem regionu Polski zachodniej,
g) propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz czystości ekologicznej Polski
oraz zachowanie jej walorów przyrodniczo-krajobrazowych,
h) propagowanie poprzez fotografię działań na rzecz ochrony dóbr kultury i
współuczestniczenie w rozwoju kultury regionalnej i nie tylko, działania na rzecz
integracji europejskiej oraz współpracy trans granicznej poprzez rozwijanie
kontaktów i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnych celach w krajach
UE,
i) ochrona swobody wypowiedzi i ochrona praw autorskich.

Glinno 64 A
64-300 Nowy
Tomyśl

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Adam Polański

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z
dnia 24.09.2017
r.

Nie

KS.512.4

Paproć 145
64-300 Nowy
Tomyśl

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Mieczysław
Michalczak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
zmianie
regulaminu z dnia
19.04.2018 r.

Nie

KS.512.5

Chmielinko 71
64-310 Lwówek

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu

Uchwała nr 1 w
sprawie zmiany

Nie

KS.512.6

2. Rzeczpospolita Polska.
"3. a) współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, placówkami kultury,
uczelniami, szkołami, oraz ze związkami twórców i innymi organizacjami o podobnym
charakterze w kraju i zagranicą,
b) działanie na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu fotograficznego poprzez
organizowanie konkursów fotograficznych, wystaw, przeglądów, plenerów i innych
imprez,
c) organizowanie wystaw polskiej fotografii artystycznej w Polsce i zagranicą przy
współpracy z organizacjami zagranicznymi na zasadzie wzajemności,
d) prowadzenie szkoleń, warsztatów w dziedzinie fotografii, wspieranie edukacji
fotograficznej oraz doskonalenie zawodowe,
e) inicjowanie i wydawanie publikacji, wydawnictw, głównie o tematyce
fotograficznej,
f) upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o fotografii jako jednej z dziedzin kultury i
sztuki,
g) współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia,
h) inspirowanie i wspieranie działalności wszystkich członków.
"

5.

SPOŁECZNY
KOMITET W
SPRAWIE
BUDOWY
ZACHODNIEJ
OBWODNICY
NOWEGO
TOMYŚLA
KSAZ Z
WIADUKTEM
NAD TORAMI
KOLEJOWYMI

18.05.2018 r.

1.Celem stowarzyszenia jest: prowadzenie działań na rzecz szerokiego ogółu
społeczeństwa regionu Nowego Tomyśla w przekazaniu informacji o konieczności
powstania zachodniej obwodnicy Nowego Tomyśla w raz z Wiaduktem nad torami
kolejowymi oraz wspierania działań lokalnych samorządów, instytucji biorących
udział w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia w/w inwestycji.

6.

GŁOS
CHMIELINKA

18.05.2018 r.

1.Celem stowarzyszenia jest:
a) podejmowanie działań na rzecz pobudzania aktywności społecznej i demokracji
lokalnej,
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b) działania na rzecz społeczności lokalnej,
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
d) szeroko rozumiana działalność w obszarze kultury, sportu i rekreacji,
e) działania w sferze edukacji formalnej, nieformalnej i propagowaniu zdrowego
stylu życia,
f) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
g) wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego,
h) reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
i) rekultywacja zwyczajów, obyczajów, tradycji wiejskich i dóbr kultury,
j) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz infrastruktury sołectwa Chmielinko,
k) wspieranie rozwoju gospodarczego,
l) ochrona przyrody i krajobrazu (środowiska naturalnego),
m) ochrona zdrowia,
n) propagowanie działań proekologicznych,
o) przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin.

przez
przedstawiciela:
Krzysztof
Czarkowski

kontroli
wewnętrznej.

regulaminu z dnia
15.05.2018 r.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
3/2018 z dnia
22.08.2018 r.

Nie

KS.512.7

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
2/2018 z dnia
26.11.2018 r.

Nie

KS.512.8

2. Rzeczpospolita Polska.

7.

8.

,,SAMORZĄD
NI" POWIATU
NOWOTOMYS
KIEGO

NOWOTOMYŚ
LANIE

07.09.2018 r.

"3. a) wzajemna pomoc, współdziałanie i współpraca członków stowarzyszenia,
b) organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań,
c) inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi,
d) współpraca z instytucjami administracji państwowej oraz samorządami lokalnymi,
e) współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
f) reprezentowanie mieszkańców w istotnych sprawach społecznych."
1.Celem stowarzyszenia jest:
a) wspieranie i aktywizowanie społeczności mieszkającej na terenie powiatu
nowotomyskiego w celu rozwiazywania problemów lokalnych oraz podnoszenia
poziomu życia mieszkańców,
b) wspieranie działań promujących miejscową kulturę i tradycję,
c) troska o środowisko przyrodnicze i kulturowe,
d) podnoszenie poziomu oświaty,
e) zapobieganie patologiom społecznym,
f) uczestniczy w przygotowaniach i tworzeniu komitetów wyborczych wyborców w
wyborach do samorządu terytorialnego.
2. Teren powiatu nowotomyskiego.

28.12.2018 r.

"3. a) podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia statusu
społeczności lokalnej zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych,
b) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu i ochrony środowiska naturalnego,
c) organizowanie imprez środowiskowych i ponadlokalnych o charakterze
kulturalnym, sportowym, oświatowym itp.,
d) wprowadzanie różnych form aktywnego spędzania czasu mieszkańców powiatu,
e) kultywowanie tradycji wielkopolskiej."
1.Celem stowarzyszenia jest:
a) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Nowy Tomyśl i powiatu
nowotomyskiego w interesie lokalnej wspólnoty samorządowej i społecznej,
b) dbanie o jakość życia mieszkańców gminy Nowy Tomyśl i powiatu
nowotomyskiego,
c) wspieranie demokracji,
d) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnego,
e) rozwój społeczno-gospodarczy gminy Nowy Tomyśl, powiatu nowotomyskiego i
jego obszarów metropolitarnych,
f) promocja miasta i wybitnych przedstawicieli nauki, kultury, gospodarki, sportu,
oświaty, ochrony zdrowia,
g) wspieranie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
h) kreowanie i wspieranie inicjatyw pro ekologicznych oraz poprawy ładu
przestrzennego i estetyki miasta,
i) przeciwdziałanie wkluczeniom,
j) upowszechnianie postaw pro europejskich oraz propagowanie idei samorządności

ul. Marszałka
Piłsudskiego 25
64-300 Nowy
Tomyśl

ul. Piłsudskiego
39
64-300 Nowy
Tomyśl

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Jan Klimko

Zarząd:
Tomasz Radwan
-Prezes,
Agata MichałekZborała
Wiceprezes,
Dominik
Handzewniak Wiceprezes
Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez Zarząd
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wśród społeczeństwa,
k) ułatwianie mieszkańcom kontaktów z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz
międzynarodowymi,
l) podejmowanie inicjatyw, społecznych i gospodarczych, mających na celu
wszechstronną pomoc rodzinie.
2. Rzeczpospolita Polska.

9.

STOWARZYSZ
ENIE NA
RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPR
AW-NYCH
KochaMY

22.02.2019 r.
14.06.2019 r.
22.11.2019 r.

"3. a) organizowanie , szkoleń seminariów oraz innych przedsięwzięć m.in. imprez
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych,
b) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym,
c) współpraca i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych,
d) podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę i propagowanie praw
człowieka,
e) współdziałanie z organami administracji samorządowej, jednostkami
organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi,
f) prowadzenie działalności publikacyjno-informacyjnej,
g) występowanie z wnioskami i postulatami."
1.Celem stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do
aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw
człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc
ich rodzinom i opiekunom.
b) zrzeszanie osób niepełnosprawnych kończących edukację szkolną,
c) stworzenie możliwości adaptacji lub oddanie do adaptacji nowych budynków na
potrzeby zwiększonej ilości osób mogących korzystać ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Nowym Tomyślu oraz dążenie do utworzenia Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Nowym Tomyślu,
d) zainicjowanie możliwości utworzenia opieki wytchnieniowej realizowanej m.in.
poprzez zapewnienie usług w dziennych ośrodkach wsparcia, placówkach
całodobowych, jednostkach systemu oświaty, ośrodkach urlopowych, zakładach
opiekuńczo-pielęgnacyjnych i innych, jak również poprzez pomoc w miejscu
zamieszkania,
e) zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz propagowanie
zasad tolerancji wobec tych osób, stwarzanie warunków do integracji z osobami
zdrowymi,
f) współpraca i kontakty z organizacjami oświatowo-wychowawczymi oraz szkołami
w celu kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży w kierunku zwiększania
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym oraz ich
akceptacji społecznej,
g) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym,
kształtowanie różnorodnych form współpracy lub wspieranie osób
niepełnosprawnych,
h) działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
i) współfinansowanie dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych i kulturoworekreacyjnych,
j) udzielanie nieodpłatnego wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
k) działalność charytatywna,
l) promocja i organizacja wolontariatu,
m) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka,
n) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej,
o) udzielanie wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na wiek,
niepełnosprawność, religię, narodowość czy pochodzenie.

Zarząd:
Honorata
Wieczorek Prezes,
Lidia Ring Sekretarz,
Iwona Maziec Skarbnik

ul. Szpitalna 2
64-300 Nowy
Tomyśl

Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez
Prezesa
Zarządu, a w
razie jego
nieobecności
bądź w czasie
trwania
przeszkody w
sprawowaniu tej
funkcji lub w
razie trwałej
niemożności
wykonywania
tej funkcji
zastępuje go
Sekretarz.

2. Rzeczpospolita Polska.
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Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
2/2019
z dnia 30.01.2019
r.
Uchwała nr
10/2019 z dnia
14.11.2019 r.

Nie

KS.512.9
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"3. a) nieodpłatna działalność pożytku publicznego,
b) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
kończących edukację szkolną,
c) prowadzenie działalności społecznej w tym:
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z
ich rodzinami,
- ułatwienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie
uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
- organizowanie warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, w szczególności
zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych oraz sportowych,
- propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, m.in. poprzez
organizowanie wyjazdów i warsztatów dla osób niepełnosprawnych,
- pozafinansowe wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, będących w trudnej
sytuacji życiowej,
- współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia,
- współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie opieki, rewalidacji, rehabilitacji itp.
- wspomaganie i pozyskiwanie darczyńców dla pełnej realizacji celów
regulaminowych,
- inspirowanie, promowanie i wspieranie akcji charytatywnych celem pozyskiwania
środków finansowych na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- pozyskiwanie wolontariuszy z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych.
"
1.Celem stowarzyszenia jest:
a) rozwijanie i łączenie ludzi z pasją,
b) pomoc charytatywna,
c) integrowanie środowiska,
d) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
10.

AUDI TEAM
NOWY
TOMYŚL

06.03.2019 r.

2. Województwo wielkopolskie.

ul. Ogrodowa 7
64-316 Kuślin

"3. a) organizowanie spotkań, spotów,
b) pomoc innym w potrzebie,
c) wspólne wyjazdy krajoznawcze,
d) prowadzenie innych działań służących realizacji celów stowarzyszenia.
"
1. Celem stowarzyszenia jest:
a) promocja sportu oraz rekreacji w szczególności bilardu jako dyscypliny sportowej,
b) integracja środowiska osób uprawiających bilard.
2. Rzeczpospolita Polska.

11.

CZARNA BILA

29.10.2019 r.

"3. a) organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych,
b) organizacja i finansowanie wycieczek i wypoczynku dla dzieci,
c) organizowanie prelekcji, kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, wystaw,
zawodów,
d) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych,
e) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, i turystyki,
f) wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć służących rozwiązaniu
problemów społecznych,
g) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów skolnych,
h) aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych zgodnych z celami
Stowarzyszenia,
i) reprezentowanie członków Stowarzyszenia oraz innych zainteresowanych osób za
ich zgodą,
j) działania integracyjne i edukacyjne,
k) współpraca z władzami, instytucjami oraz mediami,
l) inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia."

Brody 83,
64-310 Lwówek

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Jakub Ganda

Zarząd:
Karol
Bartkowiak Prezes,
Andrzej
Bartkowiak Wiceprezes,
Agnieszka
Bartkowiak Skarbnik/Sekret
arz
Stowarzyszenie
reprezentowane
jest przez
Zarząd.
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Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
3/2019 z dnia
23.02.2019 r.

Nie

KS.512.10

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z dnia
21.10.2019 r.

Nie

KS.512.11

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

12.

Opalenicki
Klub Kolarski
OKK ŁYDA

20.05.2020 r.

1. Celem stowarzyszenia jest:
- Promocja kolarstwa, biegania, fitnessu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz
osób niepełnosprawnych.
- Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze, bieganie, uprawianie
fitnessu i sportowe współzawodnictwo.
- Rozwój i kształtowanie sportowej grupy kolarskiej.
- Promocja kolarstwa w środowisku kolarskim.
- Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej sportu wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.
- Współpraca z innymi organizacjami sportowymi oraz organizacjami zrzeszającymi
osoby niepełnosprawne.
- Wspieranie innych organizacji sportowych.
- Integracja i aktywizacja lokalnych społeczności.
- Rozwijanie i umacnianie podstaw nastawionych na aktywne współdziałanie w
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
- Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych.
- Współpraca z mieszkańcami i władzami gminy w zakresie tworzenia lepszych
warunków do życia na wsi oraz rozwoju kolarstwa i rekreacji.
- Rozwój turystyki rowerowej i aktywnych form rekreacji.
- Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Rozpowszechnianie rowerowych sportów ekstremalnych.
- Współpraca z jednostkami samorządowymi w celu propagowania kolarstwa
górskiego i turystyki rowerowej.
- Współpraca z nadleśnictwami Lasów Państwowych w celu budowy ścieżek, tras,
torów i "parków" przeznaczonych do jazdy ekstremalnej.
- Gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych.

ul. Wspólna 4,
64-330
Opalenica

2. Rzeczpospolita Polska

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Piotra Szukałę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
30 kwietnia 2020
r.

Nie

KS.512.12

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
18 lipca 2020 r.

Nie

KS.512.13

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Reprezentowania swoich członków i sympatyków wobec władz sportowych,
samorządowych i administracji rządowej.
- Współpracę z innymi organizacjami oraz z organizacjami zrzeszającymi osoby
niepełnosprawne.
- Wspieranie młodych zawodników uprawiających kolarstwo, bieganie, fitness.
- Stworzenie członkom stowarzyszenia jak najlepszych warunków do uprawiania
sportu i rekreacji.
- Uczestnictwo w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych.
- Organizowanie treningów kolarskich, biegowych i fitnessu.
- Organizowanie szkoleń, wyjazdów szkoleniowych i obozów treningowych.
- Współorganizowanie i organizowanie zawodów sportowych, również dla osób
niepełnosprawnych.
- Kontakty z mediami.
- Inną działalność dla realizacji celów statutowych.
- Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym lub
szkoleniowym w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych,
konferencji, konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy.
- Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, tj. festiwale, przeglądy,
happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody, turnieje.

13.

RELAX

29.07.2020

1. Celem stowarzyszenia jest:
- obsługa techniczno-gospodarcza domków posadowionych na terenie przynależnym
do stowarzyszenia. Teren przynależny do stowarzyszenia określa mapka geodezyjna
załączona do regulaminu,
- utrzymywanie sprawności oraz modernizacja infrastruktury związanej z powyższymi
domkami tj. przyłącza energetyczno-wodno-kanalizacyjnego, drogi dojazdowej itp.,
- propagowanie aktywnego wypoczynku,
- integracja ze społecznością zbąszyńską
2. Cała Polska

Nowa Wieś
Zbąska
adres do
korespondencji:
Nądnia, ul.
Młyńska 8, 64360 Zbąszyń

Zarząd:
Jerzy Kubicz Prezes,
Iwona Napierała
- Zastępca
Prezesa,
Anna Kubasik Zastępca
Prezesa
Stowarzyszenie
reprezentowane
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3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność społeczną swoich
członków.
1. Celem stowarzyszenia jest:
- Krzewienie kultury fizycznej,
- propagowanie aktywnej formy spędzania czasu,
- propagowanie udziału w imprezach sportowych,
- organizowanie treningów i zajęć sportowych mających na celu poprawę wyglądu
zewnętrznego, sprawności i zdrowia,
- uczestniczenie w imprezach sportowych,
- organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności
fizycznej i umysłowej członków klubu,
- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

14

15

Towarzystwo
Wspierania
Kultury i
Rzemiosła
"Czynownik"

Fit Body
Maker

2. Rzeczpospolita Polska
23.11.2020

23.11.2020

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- regularne spotkania członków Stowarzyszenia,
- organizowanie warsztatów,
- dofinansowywanie materiałów potrzebnych do wytwarzania lokalnych produktów,
- organizowanie imprez społeczno-kulturalnych,
- współdziałanie z władzami lokalnymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
- propagowanie idei działalności społecznej i wolontariatu,
- propagowanie działań integrujących mieszkańców wsi,
- promowanie wsi Jabłonka Stara,
- organizowanie oraz udział w szkoleniach zwiększających wiedzę oraz umiejętności z
obszaru kultury oraz rzemiosła,
- organizowanie wystaw oraz kiermaszy prezentujących efekty pracy Stowarzyszenia,
- dokumentowanie dawnych receptur, technik wytwarzania surowców,
- inne działania zmierzające do realizacji celów Stowarzyszenia
1. Celem stowarzyszenia jest:
- Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-Kulturalnej w
środowiskach wiejskich,
- integracja i rozwój więzi między pokoleniami,
- propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych,
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywności mieszkańców wsi ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy funkcjonowania wizerunku wsi,
- upowszechnianie i rozwój rzemiosła lokalnego,
- rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
- działanie na rzecz poprawy wyglądu wsi oraz restauracji zabytków,
- wykonanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na
wsi i podejmowanie działań na rzecz środowisk wiejskich.

jest przez
Zarząd.

Jabłonka Stara
17
64-361
Miedzichowo

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Zofię ArndtPrzybyła

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
20 października
2020 r.

Nie

KS.512.14

Nądnia, Ul.
Podmiejska 4,
64-360 Zbaszyń

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Mateusza
Młodystacha

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia 5
listopada 2020 r.

Nie

KS.512.15

ul. Poznańska
9/3, 64-361
Miedzichowo

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Danutę Piróg

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
29 marca 2021 r.

Nie

KS.512.16

2. Województwo Wielkopolskie

16

The European
Kennel Club

08.04.2021

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- udział członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych osób w imprezach sportowych,
- organizowanie zajęć sportowych, treningów siłowych na siłowniach, salach
sportowych oraz w parkach,
- propagowanie sportowego trybu życia i uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży,
- współpraca z innymi podmiotami realizującymi cele zbliżone do działalności
stowarzyszenia,
- współpraca z organizacjami o charakterze sportowym.
1. Celem stowarzyszenia jest:
- Organizacja amatorskiej hodowli pra rasowego i propagowanie hodowli psa
rasowego.
- Krzewienie właściwego stosunku ludzi do zwierząt.
- Propagowanie naukowej wiedzy z zakresu kynologii felinologii.
- Przeciwstawienie się nieprzemyślanemu i niekontrolowanemu rozmnażaniu psów.
- Organizowanie i propagowanie szkoleń dla psów rasowych.
- Organizowanie wystaw psów rasowych stanowiące niezbędny element oceny
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wartości hodowlanej psów rasowych.
- Zrzeszenie miłośników hodowli i hodowców rasowych.
- Wspieranie i koordynacja działań swoich członków.
- Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
- Propagowanie przestrzegania praw zwierząt.
2. Rzeczpospolita Polska

17

Klub Kolarski
NTONBIKE

18.01.2022

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Dokumentowanie pochodzenia psów rasowych.
- Prowadzenie stowarzyszeniowej księgi hodowlanej oraz innej dokumentacji
hodowlanej.
- Kontrole hodowli psów rasowych.
- Rozpowszechnianie idei psa rasowego poprzez organizację wystaw, pokazów i
zawodów psów rasowych.
- Organizowanie wykładów, zebrań, kursów, imprez okolicznościowych
propagujących wiedzę kynologiczną i felinologiczną integrujących środowisko
hodowców.
- Kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do zwierząt.
- wykonywanie innych czynności wynikających z realizacji zadań statutowych.
1. Celem stowarzyszenia jest:
- Organizacja imprez kolarskich.
- Organizacja wspólnych treningów.
-Organizowanie wspólnych wyjazdów na imprezy kolarskie.
-Organizowanie wyjazdów treningowych, zgrupowań sportowych, obozów
wypoczynkowych dla członków stowarzyszenia.
- Tworzenie warunków umożliwiających współzawodnictwo w maratonach,
wyścigach i innych wydarzeniach sportowych dla członków Stowarzyszenia.
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
- Współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi o
podobnym charakterze.
- Organizowanie innych imprez, treningów (innych niż kolarskie), mających na celu
rozpowszechnianie sportu i rekreacji.
- Wspieranie talentów kolarskich oraz promocja i nagradzanie sportowców i ich
osiągnięć.
- Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji w/w celów
Stowarzyszenia.
2. Rzeczpospolita Polska

Sękowo 111,
64-300 Nowy
Tomyśl

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela:
Mariusza
Jankowskiego

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie wyjazdów treningowych celem podnoszenia umiejętności i poziomu
sportowego, popularyzacji sportu i walorów krajoznawczych.
- Organizowanie integracyjnych spotkań kolarskich i współpraca z innymi
organizacjami o podobnym zakresie działalności.
- Stworzenie członkom stowarzyszenia jak najlepszych warunków do uprawiania
sportu i rekreacji.
- Uczestnictwo w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych.
- Organizowanie imprez o charakterze sportowym, w szczególności kolarskim.
- inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
10 stycznia 2022
r.

Nie

KS.512.17

