Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 poz. 210) Starosta Wieruszowski jako organ nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz.1923), stowarzyszenia zwykłe już
istniejące i działające mają obowiązek dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie od 20.05.2016r. do 21.05.2018r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych jest prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. ( Dz.U. z 2016, poz. 644).
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji

1.Cel/cele
działania
stowarzyszenia zwykłego
2. Teren działania
Stowarzyszenia zwykłego
3. Środki
działania
stowarzyszenia zwykłego

1.
1/18

2
Z innowacją w przyszłość

3.
26.01.2018r.
28.05.2019r.
(zmiany w
rubryce 6)

4.
1.
-wzrost kapitału ludzkiego, w
tym poprzez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w
zakresie ochrony środowiska i
zmian klimatycznych, także z
wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych;
-promocja walorów lokalnych;
- zwiększenie poczucia
integracji i tożsamości
społeczności lokalnej;
- organizowanie i wspieranie
dzielności kulturalnej,
artystycznej, oświatowej i
sportowej;
- upowszechnianie idei
równouprawnienia;
- działania w sferze turystyki
2. Rzeczpospolita Polska
3.
-organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz
innych imprez;
- współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach
działania;
- występowanie z wnioskami i
opiniami do właściwych organów administracji;
- wspieranie działań zmierzających do wzrostu kapitału

Adres
siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

5.
Osowa
74 a
98-405
Galewice

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

6.
Stowarzyszenie
zwykłe jest reprezentowane
przez przedstawiciela - Hubert
Koszarny

Organ kontroli
wewnętrznej
Stowarzyszenia zwykłego

7.
Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Regulamin
działalności
Stowarzyszenia zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

8.
Uchwała Nr
2/2018

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia zwykłego

9.
NIE

10.
NIE

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

11.
NIE

12.
NIE

Uwagi

13.
RS.512.
1.2018

społecznego;
- realizację projektów i udział
w projektach finansowanych
ze środków Unii Europejskiej
oraz innych zewnętrznych
źródeł finasowania, w tym
zagranicznych;
- inne działania realizujące
cele regulaminowe.

2/18

„Galewice
przeciw
wiatrakom”

10.05.2018r.

1.
-Ochrona środowiska
przyrodniczego, ochrona
bogactwa naturalnego i piękna
krajobrazu województwa
łódzkiego oraz propagowanie
proekologicznych kierunków
rozwoju tego regionu,
- promowanie zasad
dobrosąsiedzkiej współpracy i
wzajemnej pomocy,
budowanie lokalnej aktywności
społecznej
- współpraca z instytucjami
administracji publicznej i
organami wymiaru
sprawiedliwości, w tym udział
w postępowaniach
administracyjnych i sądowych
w charakterze organizacji
ekologicznej i społecznej
reprezentującej interes
społeczny i interes publiczny,
- współpraca z organizacjami
pozarządowymi i innymi
osobami prawnymi i fizycznymi
o podobnych celach działania
2. Rzeczpospolita Polska
3.
-występowanie z wnioskami,
interwencjami, zgłoszeniami i
opiniami do właściwych
organów administracji
publicznej w sprawach
ochrony środowiska i ochrony
przyrody,
-monitorowanie działań
organów administracji
publicznej w zakresie
wypełniania przez nie
obowiązków z zakresu
ochrony środowiska
naturalnego i ładu
przestrzennego, w
szczególności przy wydawaniu

Ul.
Staszica
14, 98405
Galewice

Stowarzyszenie
zwykłe jest reprezentowane
przez przedstawiciela Panią
Genowefę Kasperkowiak

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała Nr
1/2018 z
dnia 4 maja
2018r.

NIE

NIE

NIE

NIE

RS.512.
2.2018

decyzji administracyjnych
związanych z lokalizacją
inwestycji, które mogą
negatywnie oddziaływać na
środowisko, przy tworzeniu
studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego,
-działania na rzecz
zapewnienia właściwej
gospodarki odpadami,
gospodarki wodnej i ściekowej
na terenach wiejskich,
- przeciwdziałanie niszczeniu
roślinności chronionej,
przeciwdziałanie rabunkowej
wycince drzew, w tym wycince
przydrożnych alei i
pozostałości historycznych
parków przypałacowych,
- prowadzenie edukacji
ekologicznej dla dzieci i
dorosłych oraz aktywizacja
społeczna mieszkańców wsi i
miasteczek,
- wspieranie działań mających
na celu zwiększenie ilości
miejsc chronionych prawnie, a
które przez swoje walory
przyrodnicze, krajobrazowe i
kulturowe, nie są jeszcze
objęte ochroną,
- współpracę ze środkami
masowego przekazu, w tym
prowadzenie własnej strony
internetowej.

3/18

Zgoda
Narodowa

10.05.2018 r.

1.
- Działalność informacyjna i
edukacyjna w zakresie kultury
i historii,
- prowadzenie własnych
kampanii, projektów,
wydawnictw,
- informowanie społeczeństwa
o współczesnych
zagrożeniach cywilizacyjnych
2. Rzeczpospolita Polska
3.
- podejmowanie wszelkich
prawem dozwolonych działań
służących realizacji celów
statutowych,
- współpraca z innymi
stowarzyszeniami, fundacjami,

Dobrydział 12
98-400
Wieruszów

Stowarzyszenie
zwykłe jest reprezentowane
przez przedstawiciela Pana
Biegańskiego
Jacka

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z
dnia 6 maja
2018r.

NIE

NIE

NIE

NIE

RS.512.
3.2018

4/18

„Stowarzyszenie
Zwykłe
Ochrona
Doliny
Prosny”

18.05.2018r.

organizacjami w terenie w
zakresie promocji i rozwoju
kultury,
- wsparcie i pomoc w
aktywizacji i rozwoju młodych
z małych miejscowości
1.
-ochrona środowiska
przyrodniczego, ochrona
bogactwa naturalnego i piękna
krajobrazu województwa
łódzkiego oraz propagowanie
proekologicznych kierunków
rozwoju tego regionu;
- ochrona środowiska
przyrodniczego, ochrona
bogactwa naturalnego i piękna
krajobrazu całego kraju oraz
propagowanie
proekologicznych kierunków
jego rozwoju;
- propagowanie zasad
dobrosąsiedzkiej współpracy i
wzajemnej pomocy,
budowanie lokalnej aktywności
społecznej;
-współpraca z instytucjami
administracji publicznej i
organami wymiaru
sprawiedliwości, w tym udział
w postepowaniach
administracyjnych i sadowych
w charakterze organizacji
ekologicznej i społecznej
reprezentującej interes
społeczny i interes publiczny;
- współpraca z organizacjami
pozarządowymi i innymi
osobami prawnymi i fizycznymi
o podobnych celach działania.
2. Rzeczpospolita Polska
3.
- występowanie z wnioskami,
interwencjami i opiniami do
właściwych organów
administracji publicznej w
sprawach ochrony środowiska
i ochrony przyrody;
- monitorowanie działań
organów administracji
publicznej w zakresie
wypełniania przez nie
obowiązków z zakresu
ochrony środowiska
naturalnego i ładu
przestrzennego, w
szczególności przy wydawaniu

Wyszanów, ul.
Głowna
3
98-400
Wieruszów

Stowarzyszenie
zwykłe jest reprezentowane
przez przedstawiciela Wiolettę
Stochmiałek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
3/2018 z
dnia 12 maja
2018r.

NIE

NIE

NIE

NIE

RS.512
.4.2018

decyzji administracyjnych
związanych z lokalizacją
inwestycji, które mogą
negatywnie oddziaływać na
środowisko, przy tworzeniu
studiów uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego;
- działania na rzecz
zapewnienie właściwej
gospodarki odpadam,
gospodarki wodnej i ściekowej
na terenach wiejskich;
- przeciwdziałanie niszczeniu
roślinności chronionej,
przeciwdziałanie rabunkowej
wycince drzew, w tym wycince
alei i pozostałości
historycznych praków
przypałacowych;
- prowadzenie edukacji
ekologicznej dla dzieci i
dorosłych oraz aktywizacja
społeczna mieszkańców wsi i
miasteczek;
-wspieranie działań mających
na celu zwiększenie ilości
miejsc chronionych prawnie, a
które przez swoje walory
przyrodnicze, krajobrazowe i
kulturowe, nie są jeszcze
objęte ochroną;
- współpracę ze środkami
masowego przekazu, w tym
prowadzenie własnej strony
internetowej.

5/18

Stowarzyszenie
Gminnego
Koła Kombatantów i
Osób Represjonowanych

21.05.2018r.

Kształtowanie aktywnych
postaw członków w pracy dla
dobra ojczyzny i tworzenie
warunków do współpracy
środowisk kombatanckich w
imię nadrzędnych interesów
narodu i państwa, umacnianie
solidarności kombatantów w
kraju i za granicą.
Reprezentowanie interesów
swoich członków wobec władz
państwowych i
samorządowych oraz instytucji
i organizacji społecznych,
obrona interesów i uprawnień
kombatanckich, otoczenie
opieką członków, obrona
godności i honoru członków

98-432
Łubnice
ul. Gen.
Sikorskiego
102

Stowarzyszenie
zwykłe jest reprezentowane
przez Zarząd:
Hadryś Tadeusz-Prezes
Olek LeokadiaCzłonek
Lis KatarzynaCzłonek
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do
zaciągania zobowiązań mająt-

Komisja Rewizyjna:
Zysiek Stanisława Przewodnicząca
Nowak
Edward Członek
Zimoch Feliks
- Członek

NIE

NIE

NIE

NIE

RS.512
.5.2018

Związku. Popularyzowanie i
utrwalanie w pamięci walk
niepodległościowych i udział w
procesie wychowania
młodzieży w duchu
patriotyzmu i obywatelskiego
oddania dla Ojczyzny oraz
działanie na rzecz opieki nad
miejscami pamięci narodowej.
Pomoc członkom Związku z
załatwieniem spraw
związanych z pomocą
społeczną, dostarczanie
niezbędnych druków
pomagając w ich wypełnieniu,
w pisaniu podań oraz
informacji o stronach
internetowych na których
mogą uzyskać wyczerpujące
informacje dotyczących
kombatantów szczególnie ze
stron U do S.K:O.R
2. Gmina Łubnice

kowych wymagane są podpisy
dwóch członków
Zarządu działających łącznie w
tym Prezesa

3.
- współpraca z organami
administracji publicznej oraz z
innymi instytucjami i
podmiotami;
- kierowanie postulatów do
organów administracji
publicznej i władz;
1/19

Nasze
Łubnice

22.03.2019r. 1. prowadzenie i wspieranie
działalności kulturalnej,
sportowej, turystycznej i krajoznawczej;
2. promocja kultury i edukacja
kulturalna dzieci, młodzieży,
osób niepełnosprawnych i
osób starszych;
3. pomoc w zdobywaniu
wiedzy i poszerzaniu zainteresowań
4. prawidłowe zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży. Organizowanie czasu wolnego osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym i bezrobotnym;
5. wyrównywanie szans w
dostępie do edukacji, dóbr

Ul.gen.
Sikorskiego –
Zlewnia
98-432
Łubnice

Stowarzyszenie
zwykłe jest reprezentowane
przez przedstawiciela Panią
Annę Glapę Sobała

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała Nr
2/2019

NIE

NIE

NIE

NIE

RS.512.
1.2019

kultury, nauki i techniki
mieszkańców wiejskich;
6. integrowanie dzieci i młodzieży z osobami starszymi i
niepełnosprawnymi. Włączanie dzieci i młodzieży w
akcje społeczno – kulturalne;
7. prowadzenie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i
wzrost zachowań proekologicznych;
8. aktywizacja społeczna i
zawodowa mieszkańców terenów wiejskich, integrowanie lokalnej społeczności;
9. działanie przeciw używkom
dostarczanym młodym ludziom (alkohol, papierosy,
narkotyki);
10. promocja postaw patriotycznych w szczególności dzieci
i młodzieży;
11. organizowanie letniego i
zimowego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży;
12. kultywowanie tradycji ludowych i jadła regionalnego;
13. wspieranie lokalnych twórców ludowych, kapel i zespołów śpiewaczych;
14. wspieranie rozwoju grup
Amatorskiego Ruchu Artystycznego;
15. wspieranie i inicjowanie
różnych form lokalnego rozwoju gospodarczego;
16. wspieranie inicjatyw na
rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki gminy;
17. przeciwdziałanie bezrobociu
i promocja zatrudnienia w
szczególności kobiet i młodzieży;
18. organizacja współpracy
zagranicznej i wymiany międzynarodowej w szczególności kobiet i młodzieży;

19. pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
organizowanie rehabilitacji
społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych,
pomoc dla osób starszych,
chorych i opuszczonych;
20. ochrona zabytków;
21. podejmowanie działań
mających na celu prawidłowe kształtowanie gospodarki
przestrzennej gminy, rozbudowę infrastruktury oraz
podniesienie jakości życia

na wsi.
Rzeczpospolita Polska
1. organizowanie działalności
kulturalnej, edukacyjnej, prelekcji, konferencji, kursów,
szkoleń;
2. organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych i
turystycznych;
3. wspieranie zespołów,
twórców ludowych i grup artystycznych;
4. organizowanie i uczestniczenie w programach służących ograniczeniu bezrobocia
na terenach wiejskich;
5. podejmowanie działań
mających na celu rozwój różnych form przedsiębiorczości,
w szczególności tworzenia i
wspierania rozwoju przedsiębiorstw społecznych na terenach wiejskich;
6. prowadzenie programów
stypendialnych, konkursów
dla dzieci i młodzieży, organizowanie pomocy w nauce,
korepetycji, świadczenie pomocy w zakresie powstawania
różnego rodzaju kółek zainteresowań;
7. organizowanie drużyn,
sekcji sportowych, a także
imprez sportowych;
8. organizowanie warsztatów
wyjazdowych, obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych;
9. prowadzenie działalności

charytatywnej, a w szczególności organizowanie ośrodków pomocy społecznej, zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku,
imprez dla ludzi ubogich i
samotnych;
10. prowadzenie świetlic, klubów seniora, stołówek, jadłodajni, noclegowni i innych
placówek;
11. prowadzenie poradnictwa
prawnego i psychologicznego;
12. prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację
ekologiczną poprzez organizowanie warsztatów ekologicznych, odczytów, prelekcji,
szkoleń, imprez angażujących
dzieci w działania proekologiczne, opieka nad zwierzętami i ich ochrona;
13. wspieranie działań władz
samorządowych, instytucji
kultury, szkół, organizacji
młodzieżowych, społecznych
w ich działaniach statutowych
zbieżnych z działalnością
Stowarzyszenia;
14. wspieranie i organizowanie współpracy międzynarodowej poprzez organizowanie
różnych form wymiany młodzieży i dorosłych;
15. świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie
rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomoc w zakresie zatrudnienia,
w szczególności poprzez organizowanie ośrodków diagnozy i rehabilitacji, punktów
redukcyjnych, kursów dokształcających, turnusów rehabilitacyjnych.
2/19

Łowisko
Plaża

6 czerwca
2019r.

- Tworzenie warunków do
amatorskiego uprawiania
wędkarstwa;
-Działania na rzecz poprawy
stanu środowiska;
- propagowanie rekreacji i
sportu oraz działanie na rzecz
integracji społecznej
Powiat Wieruszowski

98-410
Czastary
Ul.
Kolejowa 6

Zarząd
Prezes - Arkadiusz
Czernecki
Wiceprezes –
Bartłomiej Laskowski
Skarbnik – Krzysztof Wojtan
Przedstawiciel –
Dariusz Biczysko

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący
– Marta Szymanek
Członek-Mariola
Czernecka
Członek – Rafał
Kanonik

Uchwała Nr
2/2019

NIE

NIE

NIE

NIE

RS.512.2
.2019

Przedstawiciel –
Robert Sierszeń

- prowadzenie działań mających na celu utrzymania w
należytym stanie zbiornika
wodnego;
- Organizacja działania na
rzecz ochrony środowiska
wodnego

3/19

Stowarzyszenie
Historyczne „Gloria
Victis”

27 sierpnia
2019r.

-propagowanie i poszerzanie
wiedzy o historii Polski i regionu wieruszowskiego;
- wspieranie patriotycznego
wychowania młodzieży;
- Upamiętnianie ważnych
wydarzeń i osób w historii
Narodu Polskiego
Rzeczpospolita Polska

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezesa
98-400
Wieruszów ul.
Ludwika
Waryńskiego
11

Towarzystwo Miłośników
Przyrody
„Jordan”

14 listopada
2019r.

- ochrona środowiska naturalnego;
- zapobieganie rabunkowej
gospodarce rybackiej;
- wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych opartych na
działaniach proekologicznych;
- propagowanie idei ochrony
środowiska i popularyzacji
ekologicznego podejścia do
życia;
- działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- propagowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży;
- działanie na rzecz ekologii,
ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Gmina Wieruszów
- prowadzenie dzielności edukacyjnej, informacyjnej pro-

-

Ireneusz Karbowski – prezes zarządu

Uchwała Nr
2/2019 z
dnia 3 sierpnia 2019r.

NIE

NIE

NIE

NIE

RS.512.
3.2019r.

NIE

NIE

NIE

NIE

RS.512.4
.2019

Katarzyna Idzikowska- członek
Weronika Jaciukczłonek

- podejmowanie współpracy z
innymi organizacjami i środowiskami;
- wspierania badań naukowych i działań upamiętniających;
- organizacja spotkań poświęconych historii regionu w
szkołach
4/19

Zarząd

Do reprezentowania stowarzyszenia
oraz do zaciągania
zobowiązań majątkowych wymagane
są podpisy dwóch
członków zarządu
działających łącznie w tym Prezesa
Świetlica
Wiejska,
Jutrków
31, 98400
Wieruszów

Zarząd
Karol Kryś- Prezes
Dominik Prymasczłonek
Piotr Sułkowski członek

Komisja rewizyjna
Sebastian GarczarekPrzewodniczący
Stefan Sułkowski członek
Ewa Garczarek członek

-
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mocyjnej;
- organizowanie akcji upowszechniającej postawy ekologiczne;
- pozyskiwanie funduszy na
cele statutowe;
- organizowanie imprez;
- prowadzenie działalności
informacyjnej;
- interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska
naturalnego w granicach
określonych przepisami prawa

