STAROSTWO POWIATOWE W
GRYFICACH
ul. Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

Data: 2021-01-05
godz. 13:45:02

Parametry zestawienia:
Wybrany rejstr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia Zwykłe od 2016r.

Numer
kolejny
w
ewidencji

1
0001

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

2
Stowarzyszenie
Uniweersytet
Trzeciego Wieku w
Gryficach

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

3
data wpisu:
2016.09.20
późniejsze
zmiany:
2016.09.20

4

5

1.a. działalność na rzecz ul. Wojska
wszechstronnej
Polskiego 23
aktywizacji społeczności 72300 Gryfice
lokalnej, w tym
aktywizacji zawodowej,
kulturalnej, naukowej i
sportowej, b. podnoszenie
kwalifikacji zawodowych
członków społeczności
lokalnej, c. dążenie do
podnoszenia poziomu
intelektualnego i
komfortu życia
społeczności lokalnej, d.
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu, e.
działaność naukowa,
naukowo-techniczna,
oświatowa i edukacyjna,
w tym również polegająca
na kształceniu studentów,
f. włączanie społeczności
lokalnej, w tym osób
starszych i
niepełnosprawnych, do
systemu kształcenia
ustawicznego,
stymulowanie rozwoju
osobowego oraz
sprawności intelektualnej
i fizycznej, g. działaność

6
Zarząd:
Bożena Biłyj
funkcja: Prezes
Zarządu
Agnieszka
Smolińska
funkcja: członek
Zarządu

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.09.09
Nr dok.: Uchwała
Nr 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 1
kadencja zarządu: 4
lata - §3 ust.4
Rgulaminu;

Danuta
Prusakiewicz
funkcja: członek
Zarządu
Waleria Szulc
funkcja: członek
Zarządu
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

twórcza i
krajoznawczo-turystyczna
, i. działalność w zakresie
kultury fizycznej i sportu
promowanie aktywnych
form spędzania wolnego
czasu, j. działalność w
zakresie ochrony
środowiska.
2. Rzeczpospolita Polska

3. a. prowadzenie
wykładów,
seminariów,lektoratów
języków obcych oraz
zajęć w zespołach
twórczych i sekcjach
tematycznych; b.
organizowanie
konferencji i sesji
naukowych oraz spotkań
tematycznych; c.
organizowanie imprez
kulturalnych, takich jak:
konkursy, spektakle,
warsztaty twórcze i inne
formy działalności
edukacyjno-artystycznej;
d. organizowanie klubów
dyskusyjnych, filmowych
i innych klubów
zainteresowań; e.
organizowanie wystaw
prac artystycznych; f.
organizację form
doskonalenia
zawodowego oraz
uczestnictwo jego
członków i beneficjentów
w formach doskonalenia
zawodowego; g.
działalność
edytorsko-wydawniczą;
h. organizowanie
wycieczek i innych form
działalności
turystyczno-krajoznawcze
j; i. prowadzenie zajęć
ruchowych i rehabilitację
zdrowotną; j.
prowadzenie działalności
promocyjno-informacyjn
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1

2

3

4

5

6

7

ul. Mickiewicza
9
Rewal
72-344

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Wioletta
Mackiewicz-Pietr
asik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9

10

11

12

13

ej, szkoleniowej i
wydawniczej; k.
współdziałanie z
organami
samorządowymi i
instytucjami zajmującymi
sie problematyką
społeczności loaklnej
oraz problematyką osób
starszych;
0002

Stowarzyszenie
Ochrony Plaż i
Klifów

data wpisu:
2016.09.30
późniejsze
zmiany:
2016.09.29

1.a0 zachowanie walorów
naturalnych i
krajobrazowych, b0
realizacja i ochrona
prawa obywatelskich, c0
ochrona środowiska
naturalnego, a w
szczególności plaż,
klifów, wydm,
krajobrazu, terenów
zielonych i wód
przybrzeżnych, d0
edukacja i wzrost
świadomości
obywatelskiej, e0 rozwój
kultury i oświaty, f0
opracowanie kierunku
rozwoju Rewala w
zgodzie z potrzebami
większości mieszkańców
i możliwościami
środowiska naturalnego.
2. Rzeczpospolita Polska

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.09.24
Nr dok.: Uchwała
Nr 2/2016

numer teczki: 2
kadencja
przedstawiciela: pkt.
22 Rgulaminu- do
czasu odwołania
przez zebranie
członków;

3. a0 współpraca ze
wszystkimi
organizacjami,
instutucjami i
stowarzyszeniami,
których działaność jest
zbieżna z przyjętymi
celami stowarzyszenia,
b0 udział w wyborach do
ciał przedstawicielskich
wszystkich szczebli, c0
działaność interwencyjna
i mediacyjna, d0
działaność informacyjna,
wydawnicza i doradcza.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
0003

2
Gryfickie
Towarzystwo
Brydżowe

3
data wpisu:
2016.12.14

4

1.1. Popularyzacja brydża ul. Bankowa 7
sportowego. 2. Edukacja 72-300 Gryfice
członków stowarzyszenia
w zakresie wiedzy
brydżowej. 3. Promocja
Gminy i Powiatu
Gryfickiego.
2. Rzeczpospolita Polska

3. 1. Organizacja
treningow i rozgrywek
klubowych. 5. Udział w
rozgrywkach
organizowanych przez
Związki Brydża
Sportowego. 3. Udzial w
otwartych sportowych
turniejach brydżowych
organizowanych przez
Związki Brydźa
Sportowego.
4. Organizacja turniejów
brydźa sportowego na
terenie Powiatu
Gryfickiego.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

5

6

7

Stowarzyszenie Stowarzyszenie
zwykłe jest
zwykłe nie
reprezentowane posiada organu
przez
kontroli
przedstawiciela : wewnętrznej.
Mirosław
Zieliński
Sposób
reprezentowania:
1.
reprezentowanie
stowarzyszenia na
zewnątrz, 2.
zarządzanie
majątkiem 3.
zwoływanie
zebrania
członków

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.10.17
Nr dok.: Uchwała
Nr 1/2016

9

10

11

12

13
numer teczki: 3
kadencja
przedstawiciela: §
19. regulaminu - 3
lata;
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1
0004

2
Klub Czerwonej
Wieży

3
data wpisu:
2016.12.29
późniejsze
zmiany:
2016.12.29
2016.12.29

4

1.Gromadzenie i
ul. Niecała 1
popularyzowanie wśród Pobierowo
społeczeństwa wiedzy z 72-346
zakresu historii i bieżącej
polityki Polski, a także
stwarzanie warunków do
dyskusji w tym zakresie.
2. Rzeczpospolita Polska

3. Stowarzyszenie
realizuje swój cel
poprzez: a) prowadzenie
badań naukowych przez
członków
Stowarzyszenia, b)
współpracę z wszelkimi
osobami i instytucjami o
podobnych celach
działania, c)
organizowanie spotkań,
wystaw, prezentacji i
innych imprez, d)
prowadzenie działalności
wydawniczej w formie
niedochodowej, e) inne
działania realizujące cele
Stowarzyszenia.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

5

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Mateusz Mielnik
Sposób
reprezentowania:
1.prowadzi i
aktualizuje rejestr
członków,
2.zwołuje
zebranie
członków

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Ostatnia zmiana NIE
regulaminu:
Data uchwalenia:
2016.12.18
Nr dok.: Uchwała
Nr 1/VI/2016
Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2012.04.24
Nr dok.:

9

10
data uchwały o
przekształceniu:
2017.11.01
nr uchwały o
przekształceniu:
1/IV/2017
data wpisu do
KRS: 2017.11.02
nr wpisu do KRS:

11

12

13
numer teczki: 4
kadencja
przedstawiciela: pkt.
7 Regulaminu - czas
nieokreślony;
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1
0005

2
Stowarzyszenie
Motocyklistów
Powiatu
Gryfickiego
"Motozakręceni"

3
data wpisu:
2017.03.17
późniejsze
zmiany:
2017.03.17

4

5

1.1) Popularyzacja
ul. Jana
turystyki motocyklowej; Dabskiego 40d
2) promowanie
lok. 1
atrakcyjności turystycznej 72-300 Gryfice
Powiatu Gryfickiego; 3)
Poprawa bezpieczeństwa
uczestnikow ruchu
drogowego; 4) Rozwój
społecznych funkcji grup
motocyklowych.
2. obszar Rzeczpospolitej
Polskiej

6
Zarząd:
Krzysztof
Laskowski
funkcja: Prezes
Dariusz Sobczak
funkcja:
Sekretarz

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.03.03
Nr dok.: Uchwała
Nr 2

9

10

11

12

13
numer teczki:
AiSO.512 - 5
kadencja Zarządu -:
czas nieokreślony;

Justyna
Szarzyńska
funkcja: Skarbnik

3. 1) Organizacja
tematycznych wyjazdów
turystycznych; 2)
Dokumentowanie i
udostepnianie w
ogólnodostepnych
środkach przekazu
materiałów z wypraw
motocyklowych; 3)
Uczestnictwo w akcjach,
których celem jest
promocja Powiatu
Gryfickiego;
4) Organizacja akcji
podnoszenia kwalifikacji
uczestnikow ruchu
drogowego; 5)
Współpraca ze służbami
mającymi wpływ na
bezpieczeństwo
uczestników ruchu
drogowego.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
0006

2

3

Gryficki Klub
data wpisu:
Hodowców Gołębi 2018.03.29
Pocztowych

4

5

1.1) Propagowanie
ul. Henryka
hodowli gołębi
Sienkiewicza 55
ppocztowych
72-300 Gryfice
(sportowych)
2) zrzeszanie osób
interesujących się
hodowlą gołębi
pocztowych,
3) racjonalny rozwój
hodowli polskiego
gołębia pocztowego,
4) szerzenie wśród
hodowców wiedzy o
życiu i metodach hodowli
gołębi pocztowych,
5) stworzenie swoim
członkom godziwych
warunkow wypoczynku
po pracy.
2. obszar
Rzeczypospolitej Polskiej

6

7

Zarząd:
Komisja
Bogdan
Rewizyjna
Majewski
funkcja: Prezes - Przewodniczący
Jerzy Walczak
Sławomir
Zieliński funkcja: członek Wojciech
członek
Wegner

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.02.18
Nr dok.: Uchwała
Nr 1/2018

9

10

11

12

13
numer teczki: 6
kadencja organów 4 lata: ;

Jerzy Cieślak
członek Tadeusz
funkcja: członek Wesoły

3. Stowarzyszenie
realizuje swój cel
poprzez:
1) ustalanie i
koordynowanie pracy
hodowlanej
poszczególnych
członków,
2) wytycznie kierunków
hodowli gołębi
sportowych,
3) organizowanie wystaw,
odczytów, seminariów,
szkoleń, spotkań
dyskusyjnych,
4) propagowanie zasad
etyki hodowlanej oraz
organizowanie lotów
gołębi krajowych i
zagranicznych w ramach
rywalizacji pomiędzy
członkami Klubu.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
0007

tmp_Z/27

2
Koło Gospodyń
Miejskich

Stowarzyszenie
"Wspólny
Samorząd"

3
data wpisu:
2018.04.17

data wpisu:
2018.05.18

4

5

1.a) dzialanie i
ul. Kamienna
uczestnictwo w życiu
Brama 1
kulturalnym,
72-300 Gryfice
b) tworzenie płaszczyzny,
wymiany informacji i
doświadczeń pomiędzy
osobami i
zainteresowanymi
instytucjami.
2. obszar RP

3. Stowarzyszenie
realizuje swój cel poprzez
nastepujacde srodki
działania:
a) organizowanie imprez i
spotkań związanych z
wystawą prac
dotyczących: robótek
recznych na szydełku,
drutach, z papieru, haftu,
haftu, koronek,
b) współpracę z osobami
oraz instytucjami o
podobnych celach
działania,
c) występowanie z
wnioskami i opiniami do
właściwych organów
administracji w
przypadku napotkanych
trudności.
1.inicjowanie ,
ul. Niechorska 14
wspieranie i
72-300 Gryfice
podejmowanie działań
powodujących rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego, wzrost
aktywności społeczności
lokalnych w sferze
społecznej i
gospodarczej.
2. województwo
zachodniopomorskie

6

7

8

9

10

11

12

13

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Gabriela
Zawadzka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.03.22
Nr dok.: 1/2018

numer teczki: 7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Roman
Łobożewicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2013.06.04
Nr dok.:

numer teczki: 27

kadencja
przedstawiciela - 5
lat: (Rozdz. I pkt. 7
Regulaminu);

3.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
0008

0009

2
Wpólny Samorząd

3
data wpisu:
2018.05.18

Stowarzyszenie
data wpisu:
Zołnierzy Gminy
2018.05.21
Trzebiatów "Zawsze
wierni"

4

5

1.1)
ul. Niechorska 14
Inicjowanie,wsoieranie i 72-300 Gryfice
podejmowanie działań
powodujących rozwoj
społeczny obywateli.
2) Wzrost aktywności
społeczności lokalnych w
sferze społecznej i
gospodarczej.
2. Województwo
Zachodniopomorskie
3. 1) kreowanie polityki i
kierunkow rozwoju
społeczno-gospodarczych
we wspólpracy z
organizacjami
samorządowymi gminy,
2) prowadzenie
działalności
informacyjno-promocyjne
j i szkoleniowej,
3) podejmowanie i
wspieranie wszelkich
inicjatyw społecznych.
1.1) Popularyzowanie
ul. Zagórska 26
idei patriotycznych i
72-320
proobronnych;
Trzebiatow
2) Popularyzowanie
wojskowości na terenie
gminy i powiatu;
3) Kreowanie właściwych
postaw patriotycznych i
proobronnych wśród
młodzieży i
społeczeństwa ziemi
trzebiatowskiej.
2. Gmina Trzebiatow

6

7

8

9

10

11

12

13

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Irena Nowak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.11.23
Nr dok.: Uchwała
Nr 1

numer teczki: 8

Zarząd:
Stowarzyszenie
Ryszard Wroński zwykłe nie
funkcja: Prezes posiada organu
kontroli
Bogdan Turczyn wewnętrznej.
funkcja:
Wiceprezes

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.02.12
Nr dok.: Uchwała
Nr 2

numer teczki: 9

kadencja
przedstawiciela 4
lata: ;

kadencja władz Pkt.
12 ppkt 1
Regulaminu - 4 lata:
;

Jerrzy
Nowakowski
funkcja:
Wiceprezes

3. 1) Spotkania członków
stowarzyszenia z okazji
świąt państwowych i
wojskowych;
2) Czynne uczestnictwo
w obchodach Świeta WP,
świąt i rocznic
państwowych;
3) Spotkania z młodzieżą
(spotkania pokoleń) i
innymi instytucjami
społecznymi.
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
0010

2
Stowarzyszenie
"TANIEC TO
ZDROWIE" w
Gryficach

3
data wpisu:
2018.07.05
późniejsze
zmiany:
2018.07.05

4

5

1.1) działalność na rzecz ul. Gdańska 8
wszechstronnej
72-300 Gryfice
aktywizacji społeczności
lokalnej, w tym
aktywizacji kulturalnej,
naukowej i sportowej,
2) dążenie do
podnoszenia poziomu
intelektualnego,
zdrowotnego i komfortu
życia społeczności
lokalnej,
3) przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu,
4) działalność oświatowa
i edukacyjna,
5) działalność kulturalna i
dobroczynna,
6) działalność twórcza i
krajoznawczo-turystyczna
,
7) działalność w zakresie
kultury fizycznej i sportu,
promowanie aktywnych
form spedzania czasu
wolnego,
8) działalność w zakresie
ochrony śroodowiska.
2. Gmina Gryfice

6
Zarząd:
Teresa
Stróżykiewicz
funkcja: Prezes
Danuta
Romanowicz
funkcja: członek

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.07.03
Nr dok.: Uchwała
Nr 3/2018

9

10

11

12

13
numer teczki: 10
kadencja władz - 4
lata -: ust. 12 pkt. 2
Regulaminu;

Marianna
Kalinowska
funkcja: członek

3. Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1) promowanie zajęć
ruchowych i rehabilitacje
zdrowotną
2) organizowanie imprez
kulturalnych
3) organizowanie klubów
dyskusyjnych, filmowych
i innych klubów
zainteresowań
4) organizowanie wystaw
prac artystycznych
5) organizowanie
wycieczek i innych form
działanośći
turystyczno-krajoznawcze
j
6) prowadzenie
działalności
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

promocyjno-informacyjne
j
7) wspłdziałanie z
organami
samorządowymi i
instytucjami zajmującymi
się problematyką
społeczności lokalnej
oraz problematyką osob
starszych
8) współpraca z
krajowymi i
zagranicznymi
organizacjami
pozarządowymi w celu
realizacji zadań na rzecz
społeczności lokalnej.
9) propagowanie i
organizowanie
wolontariatu na rzecz
społeczności lokalnej.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
0011

2
Stowarzyszenie
motocyklowe
enduro-motocross
Gryfice"

3
data wpisu:
2018.07.13
późniejsze
zmiany:
2018.07.13
2018.12.11

4

5

1.Kształtowanie i
ul. Sienkiewicza
popularyzowanie
51
zdrowego stylu życia
72-300 Gryfice
mieszkańców miasta i
powiatu.
Organizowanie,
prowadzenie i
propagowanie sportów
motorowych takich jak:
motocross, cross contry,
enduro oraz stunt.
Kształtowanie zasad
współżycia sportowego
wśród społeczeństwa, ze
szczególnym
uwzględnieniem dzieci i
młodzieży, dążenie do
osiągania najwyższego
poziomu sportowego.
Uczestniczenie w
imprezach
organizowanych na
obszarze działania
samorządu terytorialnego
i poza nim.
Prowadzenie działalności
sportowej ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju
funkcji zdrowotnych.
Popularyzowanie kultury
zdrowotnej i fizycznej.
Kształtowanie
pozytywnych cech
charakteru i osobowości
poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań
sportowych
stowarzyszenia.
Współdziałanie w
dziedzinie kultury
fizycznej i sportu z
innymi stowarzyszeniami
i organizacjami.
2. obszar
Rzeczypospolitej Polskiej

6
Zarząd:
Krzysztof
Ignatowicz
funkcja: Prezes
Marek Fornal
funkcja:
Wiceprezes
Przemysław
Pinczewski
funkcja:
Sekretarz

7
Komisja
Rewizyjna

8

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
Przewodniczący 2018.07.04
Tomasz
Nr dok.: Uchwała
Łukasiewicz
Nr 2/2018

9

10

11

12

13
numer teczki: 11
§ 22 Regulaminu:
kadencja organów 4 lata;

Zastępca
Grzegorz
Ledachowicz
Sekretarz Maciej
Zimecki

Sylwia Jartym
funkcja: Skarbnik

3. a) zakładanie i
prowadzenie sekcji w
przyjętych i
zatwierdzonych przez
Zarząd dyscyplinach
sportu,
b) organizowanie
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

szkolenia sportowego w
postaci treningów,
kursów, pogadanek,
zgrupowań treningowych,
szkoleniowych,
koordynacyjnych oraz
innych nowoczesnych
form metodyki szkolenia,
c. zapewnienie
odpowiednich kadr
trenersko-instruktorskich,
d. zapewnienie sprzętu
treningowego i
materiałów
szkoleniowych w ramach
posiadanych środków i
mozliwości
Stowarzyszenia.
e. organizowanie i
urządzanie wszelkiego
rodzaju imprez, głownie
zawodow sportowych z
obowiązkiem brania w
nich udziału.
f. utrzymanie własnych
obiektów sportowych i
placówek usługowych
związanych z
działalnością sportową i
turystyczną.
g. organizowanie i
prowadzenie działalności
sportowej, turystycznej i
rekreacyjnej, kulturalnej,
oświatowej oraz
wychowawczej we
wszystkich formach dla
członków i osób nie
zrezszonych,
h. udzielanie mozliwie
wszechstronnej pomocy
finansowej i rzeczowej
wyrózniającym się
zawodnikom
i. stosowanie wszelkich
innych form i środków
zgodnych z prawem i
regulaminem
Stowarzyszenia.
j. współpraca ze szkołami
i organizacjami
społecznymi w zakresie
sportu i wychowania
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1

2

3

4

5

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Tomasz Mielnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9

10

11

12

13

fizycznego.
0012

Nasz Dom Polska - data wpisu:
Klub Czerwonej
2018.10.02
Wieży

1.a) prowadzenie
ul. Niecała 1
dyskusji na temat historii Pobierowo
i bieżącej polityki Polski, 72-346
b) propagowanie idei
ruchu
czerwonowieżowego, w
szczególności
dotyczących:
- moralnego
funkcjonowania Państwa,
- odbudowy polskiego
przemysłu,
- odtworzenia polskiego
sektora finansowego,
- rozwoju nowoczesnych
technologii.
2. obszar
Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.09.01
Nr dok.: Uchwała
2/I/2018

3. a) prowadzenie badań
naukowych przez
członkow Stwarzyszenia,
b) prowadzenie
publicznie dostepnego
forum dyskusyjnego,
c) organizowanie
spotkań, wykładow,
prezentacji, itp.,
d) współprace z osobami
i organizacjami o
podobnych celach
działania,
e) prowadzenie
działalności wydawniczej
w formie niedochodowej,
f) zgłaszanie i popieranie
inicjatyw obywatelskich i
politycznych w zakresie
działalności
Stowarzyszenia,
g) inne zgodne z prawem
dzialania.
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1
0013

2

3

Stowarzyszenie
data wpisu:
Historia Nostra przy 2019.03.13
Sanktuarium Źrodel
Wiary w Cerkwicy

4

5

1.a. organizowanie
ul. Boczna 3
wydarzeń
Cerkwica
religijno-kulturalno-histor 72-342
ycznych,
b. tworzenie prjektu i
wizji Parku
Kulturowo-Religijnego
przy Sanktuarium Źródeł
Wiary,
c. Wsparcie
funkcjonownia
Sanktuarium Źródeł
Wiary,
d. Kształtowanie i
propagowanie kultury i
edukacji historycznej,
e. Integracja społeczności
lokalnej,
f. incjowanie i wspieanie
działań
religijno-klturowo-history
cznych,
g. tworzenie projektow i
wizji zagospodarowania
terenu wokół
Sanktuarium Źródeł
Wiwary z
uwzględnieniem Parku
Kulturowo-Religijnego
przy studni św. Ottona.
2. Powiat Gryficki

6
Zarząd:
Irena Lewicka
funkcja: Prezes

7
Komisja
Rewizyjna

8

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
Przewodniczący 2019.02.19
Józef Mnich
Leszek Zając
Nr dok.: Uchwała
funkcja:
Nr 2/2019
zastępcka prezesa zastępca
Mieczysław
Wiesława Saran Bujanowski
funkcja: sekretarz
sekretarz
Tadeusz Bloch
Grzegorz Burcza
funkcja: skarbnk

9

10

11

12

13
numer teczki: 13
kadencja organów 4 lata: ;

Kazimierz
Olejniczak
funkcja: członek

3. a. współpraca z
instytucjami oraz
stowarzyszeniami,
b. gromadzenienie
środkow finanswych
c. inicjatywy społeczne
oraz spotkania
promujące,
d. organizowanie prac na
terenie Parku
Kulturowo-religijnego,
e. pozyskiwanie dotacji
oraz na organizację
zbórek publicznych.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 15 z 22

1
0014

2
Stowarzyszenie Na
rzecz Osób ze
Spektrum Autyzmu
AVATAR

3
data wpisu:
2019.07.25
późniejsze
zmiany:
2019.07.25

4

5

1.a) udzielanie pomocy i ul. Pszenna 2
wsparcia dla osób i
Borzyszewo
rodzin dotknietych
72-300
autyzmem,
b) działalność na rzecz
propagowania wiedzy o
autyxmie,
c) promocja i organizacja
wolontariatu,
d) pozyskiwanie środków
z dotacji czy projektów
oraz przyjmowanie
darowizn,
e) organizowanie zbiórek
publicznych,
f) prowadzenie terapii dla
dzieci i młodziezy.
2. Rzeczypospolita
Polska

6

7

Zarząd:
Katarzyna Tyza
funkcja: Prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Robert Giza
funkcja:
Wiceprezes
Monika Majer
funkcja:
Sekretarz

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.07.20
Nr dok.: Uchwała
Nr 2/07/2019

9

10

11

data uchwały o Katarzyna
rozwiązaniu:
Tyza
2020.12.22
nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała Nr 1 w
sprawie
rozwiązania
stowarzyszenia
data rozwiązania:
2020.12.22

12

13
numer teczki: 14
kadencja władz - 5
lat: ;

3. a) działalność grupy
wsparcia dla osób i
rodzin dotkniętych
autyzmem,
b) tworzenie centrum
wolontariatu: organizacja
szkoleń wolontariatu.
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2
Stowarzyszenie
Historyczno
Eksploracyjne
VIKING

3
data wpisu:
2019.09.02

4

5

1.Prowadzenie działań na
rzecz ochrony i
zachowania polskich
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego,
podtrzymywania i
popularyzacji tradycji
narodowej i
pielęgnowania polskości
oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej.
2. teren Rzeczpospolitej
Polskiej

ul. Słowackiego
34
Rewal
72-344

6
Zarząd:
Albert
Murzynowski
funkcja: Prezes
Łukasz
Murzynowski
funkcja:
wiceprezes

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.08.13
Nr dok.: Uchwała
Nr 2/08/2019

9

10

11

12

13
numer teczki: 15
kadencja zarządu - 4
lata - pkt. 21
regulaminu: ;

Marcin
Nowakowski
funkcja: skarbnik

3. a) odejmowanie
zgodnej z prawem
zorganizowanej
działalności
ekspolarcyjnej, mającej
na celu ochronę
różnorakich śladów i
świadectw historii
regionów Polski,
połczonej z informacją i
upublicznieniem efektów
tej działalności.
Oferowanie innym
podmiotom pomocy w
pracach eksploracyjnych,
archeologicznych,
dokumentacyjnych,
archiwizacyjnych i
innych związanych z
poznawaniem i
dokumentowaniem
historii Polski. b)
konserwację zabytków, c)
wzbogacanie kolekcji
historycznych
eksponatów muzealnych
o przedmioty odnalezione
w trakcie prowadzonych
działań eksploracyjnych,
w szczególności w
muzeach
współpracujących ze
Stowarzyszeniem,
działających na terenach
prowadzonych przez
stowarzyszenie (lub z
jego udziałem) badań
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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archeologicznych i
eksploracyjnych; d)
przekazywanie do
zbiorów muzealnych
zabytków ruchomych i
innych cennych
przedmiotów związanych
z historią i dzziedzictwem
narodowym regionu, na
terenie którego działa
dana placówka muzealna;
e) podejmowanie i
ułatwianie kontaktów,
wymiany doświadczeń i
współpracy z podmiotami
real;izującymi podobne
do Stowarzyszenia
działania związane z
historią regionów Polski,
jej dokumentowaniem,
eksploracją, w tym z
instytucjami
państwowymi, muzeami;
f) tworzenie pozytywnego
wizerunku osób
zajmujących się
działalnością
poszukiwawczą, zgodna z
istniejącym prawem oraz
szerzenie informacji i
propagowanie eksploracji
zgodnej z prawem; g)
podejmowanie działań
edukacyjnych mających
na celu zainteresowanie
młodzieży historią
regionu i kraju.
Organizacja wydarzeń
integracyjnych dla
środowiska
eksploracyjnego. h)
budowanie pozytywnego
wizerunku
Stowarzyszenia i
pozyskiwania partnerów
do wspólnych działań
eksploracyjnych.
Prowadzenie działalności
informacyjnej,
publicystycznej,
edukacyjnej na temat
eksploracji.; i)
poznawanie prawa z
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1

2

3

4

5

6

7

ul. 11-go
Listopada 2 lok.
1
72-300 Gryfice

Zarząd:
Sławomir
Chmura funkcja:
Prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9

10

11

12

13

zakresu archeologii i
ekspolarcji w kraju i
zagranicą oraz
proponowanie właściwym
krajowym organom
zmian prawnych
mających na celu
harmonizowanie
przepisów z
rozwiązaniami
istniejącymi w innych
krajach. Uczestnictwo w
dyskusjach publicznych i
forach podejmujących
problematykę
działalności
eksploracyjnej, w tym
także na forach
internetowych
zajmujących się
problematyką eksploracji.
Opracowywanie
raportów, opinii, ocen i
wniosków dotyczących
rozwiązań prawnych z
zakresu eksploracji i
przedkładanie ich
odpowiednim
podmiotom;
0016

CUMULUS TEAM data wpisu:
GRYFICE
2020.02.18

1.1. Inicjowanie,
wspieranie i
organizowanie
działalności sportowej;
2. Rozwijanie
zainteresowań
sportowych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych;
3. Ochrona i promocja
zdrowia poprzez sport.
2. Gmina Gryfice

Maciej Stopa
funkcja: członek

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2020.02.01
Nr dok.: Uchwała
nr 2

kadencja władz - 4
lata: ;

Paweł Smoliński
funkcja: członek

3.
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1
0017

2

3

BALTIC GARDEN data wpisu:
2020.07.29

4

5

1.1) Reprezentowanie
ul.
interesów właścicieli
Wypoczynkowa 3
domków jednorodzinnych Trzęsacz
w Trzęsaczu.
72-344 Rewal
2) Dbanie o tereny
zielone na terenie osiedla.
3) Dbanie o części
wspólne stowarzyszenia
2. Gmina Rewal

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Agnieszka
Byrczek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2020.05.30
Nr dok.: Uchwała
Nr 2/2020

9

10

11

12

13
numer teczki: 17
kadencja władz - 3
lata: ;

3. 1) Ochrona
infrastruktury na osiedlu
domków
jednorodzinnych.
2) współpraca z urzedami
3) Gromadzenie środków
finansowych w celu
zabezpieczenia części
wspólnych na osiedlu.
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0018

2

3

Stowarzyszenie
data wpisu:
zwykłe "Stokrotka" 2020.09.30

4

5

1.1. Działalność
ul. Kościuszki 7
artystyczna, kulturalna i 72-310 Płoty
edukacyjna, polegająca
na inicjowaniu,
organizowaniu i
wspieraniu działań
zmierzających do
rozwoju i promocji
twórczości.
2. Działalność na rzecz
zwiększenia udziału osób
starszych w życiu
społecznym oraz
tworzenie i wspieranie
form współpracy
międzypokoleniowej.
3. Zwiększenie
aktywności seniorw w
swoich lokalnych
środowiskach.
4. Aktywizacja seniorów,
dzieci i młodzieży w
budowaniu wspólnej
przestrzeni do realizacji
pasji talentów,
zainteresowań.
2. Obszar Rzeczpospolitej
Polskiej

6
Zarząd:
Elżbieta
Charkiewicz
funkcja: Prezes
Łukasz Chyła
funkcja:
Wiceprezes

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2020.09.25
Nr dok.: Uchwała
Nr 2

9

10

11

12

13
kadencja władz 5 lat
- §4 pkt.2: ;

Monika Kecler
funkcja: Skarbnik

3. 1. Organizowanie i
promowanie wydarzeń
edukacyjnych,
kulturalnych,
społecznych i
artystycznych.
2. Prowadzenie kursów i
szkoleń edukacyjnych,
kulturalnych,
artystycznych.
3. Integrację członków i
przyjaciół
stowarzyszenia.
4. Współpraca z
władzami
samorządowymi,
rządowymi,
organizacjami
pozarządowymi.
5. Organizowanie
warsztatów, spotkań
kreatywnych oraz innych
wydarzeń edukacyjnych.
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
0019

2
Stowarzyszenie
zwykłe Kwiat
Młodej Polski

3
data wpisu:
2020.11.13

4

5

1.1. Zwiększenie
ul. Jana
świadomości społecznej Dąbskiego 44 c
obywateli. 2. Aktywizacja lok. 7
młodzieży. 3. Dbanie o 72-300 Gryfice
rozwój kraju. 4.
Przekazywanie informacji
młodzieżowych. 5.
Rozwój młodzieży. 6.
Rozwój regionu.
2. obszar Rzeczpospolitej
Polskiej

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Karol Mehal

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2020.11.06
Nr dok.: Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

9

10

11

12

13
numer teczki: 19
kadencja władz - 4
lata, pkt. 19
Regulaminu.: ;

3. 1. Działalność
społeczna. 2. działalność
informacyjna. 3.
Organizacja debat. 4.
Działanie na rzecz
młodzieży. 5. Wspieranie
rozwoju kultury. 6.
Organizacja paneli
dyskusyjnych.
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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