EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
prowadzona przez Starostę Zwoleńskiego
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III. Środki działania stowarzyszenia
zwykłego

1

2

3

4

5

1/
2018

Stowarzyszen
ie Zwykłe
Grupa
Rowerowa
Zwoleń

27 lutego
2018 r.

I 1.Działania na rzecz budowy
infrastruktury przyjaznej rowerzystom;
2.Propagowanie aktywnych form spędzania
wolnego czasu dla ludzi 50+ ze
szczególnym uwzględnieniem turystyki
rowerowej.
3. Popularyzowanie roweru jako
alternatywnego, ekologicznego i zdrowego
środka transportu oraz rekreacji;
4. Propagowanie działań związanych ze
zdrowym stylem życia, ochroną środowiska
i integracją międzypokoleniową;
5. Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
Organizowanie imprez i wydarzeń o
charakterze społecznym, sportowym,
turystycznym i kulturalnym;
6. Wspieranie lokalnych inicjatyw
społecznych;
7.Promocja miasta, gminy i powiatu;
8. Utrwalanie na nośnikach elektronicznych
odwiedzanych i zwiedzanych miejsc
podczas wyjazdów.

ul. Aleja
Jana Pawła
II 6, Zwoleń

II. Teren działania:
Rzeczpospolita Polska

6

Zarząd
PrezesCzesław Nowakowski
CzłonekCzesław Wójcik
CzłonekCezary Mordziński
Do reprezentowania
Stowarzyszenia
uprawniony jest
dowolny członek
Zarządu lub inna
osoba pisemnie
upoważniona przez
prezesa lub dwóch
innych członków
Zarządu, w zakresie i
okresie określonym w
upoważnieniu.

7

Komisja
Rewizyjna
PrzewodniczącyGrzegorz
Brzózek
CzłonekMaria Marsula

Uchwała
z dnia 20
lutego
2018 r.

Nie

Zastoso
wanie
wobec
stowarz
yszenia
zwykłeg
o
środkó
w
nadzor
u
12

Uwagi

13

ES.512.
1.2018

III. 1.Organizowanie wydarzeń,
pielgrzymek, rajdów i wycieczek
rowerowych,
2. współpraca z organizacjami
pozarządowymi, samorządowymi w kraju i
za granicą,
3. współpraca i pomoc w organizacji i
przeprowadzaniu imprez o charakterze
sportowym, turystycznym i kulturalnym,
4. pozyskiwanie środków finansowych na
realizację celów regulaminowych.

1/
2020

Stowarzyszenie
Zwoleńnicy
Biegania

14 lutego
2020 r.

I.1.Propagowanie zdrowego trybu życia, a
przede wszystkim biegania jako
najprostrzej formy ruchu.
2. Inicjowanie i rozwijanie masowych
imprez, a także innych imprez sportowych.
3. Przyczynianie się do podnoszenia
poziomu organizacyjnego imprez
sportowych, a w szczególności biegowych.
4. Rozwijanie form rywalizacji poprzez
masowe imprezy sportowe, w
szczególności biegowe.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnooświatowej w zakresie prowadzenia
zdrowego trybu życia.
II. Terenem działania jest miasto Zwoleń i
obszar Unii Europejskiej.
III. 1. Współpraca z krajowymi i
zagranicznymi organizacjami sportowymi,
społecznymi, naukowymi oraz
kulturalnymi, a także z urzędami.
2. Organizacja imprez biegowych w kraju.
3.Prowadzenie działalności na rzecz
poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.
4. Zachęcanie do odpowiedzialnego
działania w sferze życia publicznego i
społecznego.

ul.
Żeromskieg
o 40,
Zwoleń

Prezes- Zbigniew
Jurek

Komisja
Rewizyjna

Wiceprezes- Stanisław
Jurek

PrzewodniczącaEdyta Gregorek

Członek /Sekretarz –
Sylwia Sobieszek
Członek/SkarbnikAneta Kozakiewicz

CzłonekAgnieszka
Adamowicz
Iwona
Stachurska

Oświadczenia woli w
zakresie zaciągania
zobowiązań
majątkowych w
imieniu
Stowarzyszenia składa
Prezes i jeden członek
Zarządu lub w razie
niemożności działania
Prezesa zastępca
Prezesa i jeden
członek Zarządu.

Uchwała
nr 2 z dnia
24.01.
2020 r.

Nie

ES.512.1.
2020

1/
2022

2/
2022

Zwoleński
Uniwersytet
Seniora

Stowarzyszenie zwykłe
Pies
z Kotem

7 kwietnia
2022 r.

12
kwietnia
2022 r.

I.1. Zwiększenie aktywności życiowej i
zaradności osobistej osób starszych oraz
niepełnosprawnych.
2. Zachowanie i zwiększenie intelektualnej,
psychicznej i fizycznej sprawności
członków.
3.Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia,
zasad kulturalnego współżycia
społecznego, dobrych obyczajów.
II. Terenem działania jest Powiat
Zwoleński/Województwo Mazowieckie
III. 1. Prowadzenie działalności edukacyjnoszkoleniowej: wykłady, seminaria,
dyskusje, konferencje.
2. Promowanie, upowszechnianie i
udostępnianie nowoczesnych mediów,
zajęcia informatyczne.
3. Organizowanie spotkań integracyjnych,
wycieczek, imprez kulturalnych, zajęć z
kultury fizycznej i rehabilitacji zdrowotnej.

ul. Aleja
Jana Pawła
II 6
Zwoleń

I.1 Aktywne przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt poprzez kastrację zwierząt wolno
żyjących i właścicielskich.
2. Zapobieganie oraz przeciwdziałanie
wszelkim formom znęcania się nad
zwierzętami.
3.Świadczenie pomocy osobom
opiekującym się wolno żyjącymi, dzikimi i
bezdomnymi zwierzętami.
4. Działalność charytatywna na rzecz
zwierząt.
II. Terenem działania jest Powiat Zwoleński
i Powiat Lipski
III. Podejmowanie przez przedstawicieli
interwencji w przypadkach znęcania się
nad zwierzętami lub konieczności
ratowania życia lub zdrowia zwierząt.
2. Dokonywanie kontroli oraz
podejmowania interwencji dotyczących
dobrostanu zwierząt w zakresie
obowiązującego prawa.
3. Współdziałanie z organami administracji
publicznej i samorządowej w zakresie
realizacji zadań publicznych związanych z
ochroną zwierząt dzikich, wolno żyjących,
bezdomnych i udomowionych.

ul. Sienkie
-wicza 24/9
Zwoleń

Zarząd:
Prezes- Barbara Gołda
Zastępca -Barbara
Biskupska
Skarbnik- Halina
Cholewa
Sekretarz- Henryka
Grzeszczyk

Podjęcie przez Zarząd
decyzji przekraczającej
uprawnienia zwykłego
zarządu wymaga
zgody wszystkich
członków
stowarzyszenia oraz
udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do
dokonywania tych
czynności.
Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez
przedstawiciela
Renata Wolszczak
Podjęcie przez
przedstawiciela decyzji
przekraczającej
uprawnienia zwykłego
zarządu wymaga
zgody wszystkich
członków
stowarzyszenia.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
Nr 2
z dnia 21
marca
2022 r.

Nie

ES.512.1.
2022

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
Nr 2
z dnia 2
marca
2022 r.

Nie

ES.512.2.
2022

