POWIAT RADOMSZCZAŃSKI
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

Data: 2019-09-09
godz. 13:55:15

Parametry zestawienia:
Wybrany rejestr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia zwykłe od 2016
Pokaż stowarzyszenia wykreślone z rejestru równe: nie

Numer
kolejny
w
ewidencji

1
1

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

2
Aktywni Zawsze
Razem

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

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

3
data wpisu:
2016.06.28

4

5

6

7

1.1.
1) inicjowanie, działanie i
wspieranie działań
wyborczych w wyborach
do organów samorządu
terytorialnego na
poziomie regionu
województwa łódzkiego,
2) Inicjowanie, działanie
i wspieranie działań
zmierzających do:
rozwijania i umacniania
idei budowy
społeczeństwa
obywatelskiego, rozwoju
gospodarczego regionu
województwa łódzkiego,
3) Wspieranie i
organizowanie inicjatyw:
samokształceniowych,
politycznych,
kulturalnych,
gospodarczych i
ekologicznych,
4) Szkolenie młodzieży w
celu przygotowania jej do
działalności publicznej,
5) Reprezentowanie
młodzieży wobec władz
państwowych i
samorządowych,
6) Działanie na rzecz

ul. Jedlno
Pierwsze 107
Ładzice
97-561 Ładzice

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Jarosław Kubiak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.05.19
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 1

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

rozwoju i modernizacji
obszarów wiejskich,
7) Poprawa świadomości
ekologicznej na
obszarach wiejskich,
8) Propagowanie idei
zrównoważonego rozwoju
dla lokalnej społeczności.

2. Polska - łódzkie

3. 1) Integrowanie,
2) Aktywny udział w
działaniu lokalnych
samorządów,
3) Współpracę z
organami samorządu
terytorialnego wszystkich
szczebli,
4) Organizowanie
eventów na rzecz lokalnej
społeczności,
5) Organizowanie
publicznych wystąpień
politycznych,
6) Przygotowanie
kampanii wyborczej,
szkolenie kandydatów i
udział członków
Stowarzyszenia w
wyborach
samorządowych,
7) Prowadzenie
działalności
propagandowej i
wydawniczej,
8) Gromadzenie środków
finansowych na cele
regulaminowe
Stowarzyszenia.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
2

2
Zespół Ludowy
Dziepółlanki

3
data wpisu:
2016.09.05

4

5

6

7

1.Działalność przeciw
wykluczeniu
społecznemu ludzi
starszych,
2) Integracja lokalnego
społeczeństwa,
3) Wnoszenie do kultury
polskiej dużej wartości i
tworzenie kapitału
twórczości ludowej
gminy, powiatu i
województwa,
4) Pielęgnowanie
satysfakcji pięknej misji
promowania polskiej
kultury ludowej, a tym
samym uznania
ludzkiego,
5) Rozpowszechnianie
znanych utworów muzyki
klasycznej i sakralnej.
6) Wykorzystywanie w
bieżącej działalności
wszelakich talentów
członków stowarzyszenia
i miejscowej ludności.

ul. Dziepłóć 37a
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Teresa Nowak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.08.22
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 2

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

2. Polska

3. 1) Udział w różnych
uroczystościach:
wiejskich,
parafialnych,gminnych,
powiatowych,
wojewódzkich i
krajowych
2) Propagowanie tradycji
ludowych, w
szczególności
muzycznych, na
podstawie książki
wydanej w 2014 roku
naszego rodaka Marka
Kopra- „Pieśni Ludowe
Ziemi
Radomszczańskiej”
3) Współpraca z
ośrodkami kultury,
zrzeszeniami z terenu
powiatu, województwa i
kraju (np. MDK, ZNP,
szkoły, biblioteka,
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 3 z 54

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

muzeum, itp.)
4) Udział w wystawach
rękodzieła artystycznego,
5) Udział w konkursach
śpiewaczych.

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

strona 4 z 54

1
3

2

3

RADOMSZCZAŃ data wpisu:
SKIE FORUM
2016.09.27
SAMORZADOWO
- GOSPODARCZE

4

5

1.1.
ul. Budowlanych
1) Kształtowanie i
29
rozwijanie społeczeństwa Radomsko
obywatelskiego,
97-500
wspieranie inicjatyw
Radomsko
obywatelskich oraz udział
w wyborach
samorządowych,
2) Podejmowanie działań
społecznych, inicjatyw
kulturalnych,
szkoleniowych oraz
działań charytatywnych,
edukacyjnych itp. oraz
działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
rodzin i osób w trudnej
sytuacji życiowej,
3) Występowanie do
organów samorządowych
i administracji rządowej z
wnioskami dotyczącymi
potrzeb mieszkańców.

6
Zarząd:
Mieczysław
Zyskowski
funkcja: prezes
Katarzyna Bracka
Robert
Lewandowski Jan
Pawlikowski
Maciej Sobczyk

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.09.12
Nr dok.:
Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

9

10

11

data uchwały o Mieczysław
rozwiązaniu:
Zyskowski
2019.05.10
nr uchwały o
rozwiązaniu: 1
data rozwiązania:
2019.05.22

12

13
numer teczki: 3

Sposób
reprezentowania:
Prezes

2. Polska

3. ) Współpraca z
władzami w zakresie
realizacji przyjętych
celów statutowych,
2) Prowadzenie
działalności
propagatorskiej i
wydawniczej,
3) Współpraca z
organizacjami
społecznymi,
politycznymi,
ekologicznymi,
kulturalnymi,
sportowymi, itp. krajowymi i
zagranicznymi,
4) Wspieranie inicjatyw
obywatelskich,
5) Uczestnictwo w
wyborach
samorządowych

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
4

2
Stowarzyszenie
Pamięci Żołnierzy
A.K., K.W.P.,
N.S.Z., „Do końca
wierni”.

3
data wpisu:
2016.10.10

4

5

1. Dbanie o należyty
ul. Przedborska
wgląd tablic, pomników, 75
grobów żołnierzy A.K., Radomsko
K.W.P., N.S.Z.
97-500
2.Reprezentowanie swoją Radomsko
postawą wartości
krzewionych przez
żołnierzy A.K., K.W.P.,
N.S.Z.
3.Przekazywanie
społeczeństwu historii o
żołnierzach A.K., K.W.P.,
N.S.Z.
4. Organizacja i branie
udziału w
uroczystościach
upamiętniających
żołnierzy A.K., K.W.P.,
N.S.Z.
2. Polska

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Cyprian
Grabiński

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.10.01
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 4

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

3. Organizowanie
spotkań, wykładów o
żołnierzach A.K., K.W.P.,
N.S.Z.
2. Zwracanie się do
odpowiednich instytucji
państwowych i
samorządowych o zgodę
na odnawianie tablic,
pomników, grobów
upamiętniających
żołnierzy A.K., K.W.P.,
N.S.Z.
Zwracanie się do w/w
instytucji o udzielenie
środków finansowych
niezbędnych do
realizacji wyżej
wymienionych celów.
3. Wykorzystywanie
środków własnych
finansowych i fizycznych
do realizowania celów
Stowarzyszenia.
4. Współpraca z
organami administracji
państwowej,
samorządowej,
stowarzyszeniami i
organizacjami
pozarządowymi na
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1

2

3

4

5

6

7

ul. Piłsudskiego
150 lok. 154
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Grzegorz Bober

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9

10

11

12

13

terenie RP w celu
organizacji uroczystości
związanych z
upamiętnieniem żołnierzy
A.K., K.W.P., N.S.Z.
5

Stowarzyszenie " data wpisu:
Mieszkańcy mówią 2016.10.18
NIE"

1.zabieganie o
wytyczenie i budowę
południowej obwodnicy
Radomska DK/91w
najlepszym społecznie
wariancie tj. w miejscach
najmniej kolidujących z
zabudową mieszkaniową
w sposób nie dzielący
mieszkańców dzielnic
Wymysłówek i Folwarki.
starania o ochronę
środowiska naturalnego
w/w dzielnic.
2. województwo Łódzkie

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.09.20
Nr dok.:

numer teczki: 5

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

3. 1. udział jako strona w
postępowaniach
administracyjnych,
sądowych,
2. występowanie do
wszelkich władz i
urzędów,
3. działalność
edukacyjnoinformacyjną tj.
informowanie
mieszkańców o planach
budowy obwodnicy i
negatywnych skutkach
związanych z budową,
4. zbieranie podpisów
pod listami poparcia,
protestami itp.
5. udział, pomoc i
organizacja akcji
społecznych.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
6

2
CZARNY
RADOMSKO

3
data wpisu:
2016.11.10

4

5

6

7

1.Promowanie naszego
miasta i powiatu.
Organizowanie własnych
imprez motocyklowych.
Zbiorki charytatywne dla
potrzebujących.

ul. Joselewicza 3
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Emil
Piechorowski

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

2. Polska

8
Ostatnia zmiana NIE
regulaminu:
Data uchwalenia:
2016.11.02
Nr dok.: 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 6

Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.10.22
Nr dok.:

3. Wspólne wyjazdy na
które zapraszają nas
kluby, miasta oraz na
inne zloty motocyklowe ,
które zostaną
zaoferowane przez
założycieli lub przez
innych członków
stowarzyszenia (za
porozumieniem z
założycielami ).
Stowarzyszenie będzie
organizować wspólne
wyjazdy.
Spotkania na których
będą poruszane sprawy
organizacyjne.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
7

2

3

"Koło Działaczy data wpisu:
Opozycji
2016.11.22
Antykomunistyczne
j w Radomsku "

4

5

6

7

1.integracja osób
legitymujących się
udokumentowaną
przeszłością w
działalności
opozycyjno-niepodległoś
ciowej 1956-1990,
kreowanie i utrwalanie w
odbiorze społecznym
właściwego obrazu
obozu sierpniowego i
jego osiągnięć a także
wcześniejszych działań
opozycyjno-niepodległoś
ciowych,
pełnej rehabilitacji osób
dotkniętych represjami z
przyczyn politycznych,
przywrócenie im należnej
godności, honoru,
uznanie ic zasług dla
Rzeczypospolitej.
2. Powiat
Radomszczański

ul. 11- Listopada
4 lok. 3
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Urszula Redziak Dudek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.11.12
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 7

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

3. organizowanie zebran i
spotkań , debat , wystaw,
konferencji oraz
wydawnictw
tematycznych
zwiazanych z celami
statutowymi
Stowarzyszenia.
współdziałanie z
Samorządem lokalnym,
wnoszenie postulatów,
upamiętnianie wydarzeń,
osób i miejsc represji
komunistycznych,
współpracę z IPN.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
8

2
"Koło Gospodyń
Wiejskich w
Strzałkowie"

3
data wpisu:
2016.11.23

4
1.1.Prowadzenie
działalności
kulturalno-oświatowej
oraz
rekreacyjno-sportowej na
terenie Sołectwa
Strzałków, Gminy
Radomsko, Powiatu
Radomszczańskiego, .
2.Krzewienie kultury
ludowej i pielęgnowanie
tradycji lokalnych.
3.Inicjowanie i
podejmowanie działań na
rzecz poprawy warunków
życia kobiet, dzieci,
młodzieży i osób
starszych.
4.Podnoszenie statusu
społecznego kobiet
wiejskich, ich wiedzy
prawnej, ekonomicznej i
zawodowej.

5
ul. Kopernika
69a
Strzałków
97-500
Radomsko

6

7

Zarząd:
Stowarzyszenie
Danuta Malanda zwykłe nie
funkcja: Prezes posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.10.17
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 8

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

2. Gmina Radomsko

3. 1.Prowadzenie w
środowisku kobiet
wiejskich działalności
upowszechniającej postęp
w wiejskich
gospodarstwach
domowych oraz
organizowanie kobiet do
działalności na rzecz
poprawy warunków
społeczno-bytowych,
2.Rozwój
przedsiębiorczości wśród
kobiet, zwiększanie
udziału kobiet w
restrukturyzacji wsi i jej
okolic ,
3.Organizowanie imprez i
przedsięwzięć o
charakterze kulturalno społecznym,
rekreacyjno-sportowym i
oświatowym.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
9

2
Stowarzyszenie "
PRO PATRIA "

3
data wpisu:
2016.12.09

4

5

6

7

1.integracja osób ze
środowisk patriotyczno niepodległościowych,
kreowanie i utrwalanie
właściwego obrazu obozu
sierpniowego w tradycji
opozycyjnoniepodległościowej.
2. Powiat
Radomszczański

ul. Kołłataja 39
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Krzysztof Rak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.11.12
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 9

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

3. organizowanie zebrań i
spotkań członków,
organizowanie debat ,
wystaw, konferencji,
konkursów
historycznych,
współdziałanie z
samorządem lokalnym
oraz z lokalnymi
placówkami
oświatowymi,
wspólpraca z IPN,
upamiętnianie miejsc i
wydarzeń oraz osób
związanych z działaniami
na rzecz suwerenności
ojczyzny.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
10

2
" Koło Gospodyń
Wiejskich w
Dziepółci"

3
data wpisu:
2016.12.20

4

5

1.1.Prowadzenie
ul. Dziepółć 97
działalności
Radomsko
kulturalno-oświatowej
97-500
oraz
rekreacyjno-sportowej na
terenie Sołectwa
Dziepółć, Gminy
Radomsko, Powiatu
Radomszczańskiego, .
2.Krzewienie kultury
ludowej i pielęgnowanie
tradycji lokalnych.
3.Inicjowanie i
podejmowanie działań na
rzecz poprawy warunków
życia kobiet, dzieci,
młodzieży i osób
starszych.
4.Podnoszenie statusu
społecznego kobiet
wiejskich, ich wiedzy
prawnej, ekonomicznej i
zawodowej.

6
Zarząd:
Alicja Wolska
funkcja: Prezes
Lucyna Gałecka
funkcja:
Wiceprezes
Małgorzata
Palasz funkcja:
Skarbnik

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.11.21
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 10

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

2. Powiat
Radomszczański
3. 1.Prowadzenie w
środowisku kobiet
wiejskich działalności
upowszechniającej postęp
w wiejskich
gospodarstwach
domowych oraz
organizowanie kobiet do
działalności na rzecz
poprawy warunków
społeczno-bytowych,
2.Rozwój
przedsiębiorczości wśród
kobiet, zwiększanie
udziału kobiet w
restrukturyzacji wsi i jej
okolic ,
3.Organizowanie imprez i
przedsięwzięć o
charakterze kulturalno społecznym,
rekreacyjno-sportowym i
oświatowym.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
11

2
ODDZIAŁ
BIAŁEGO

3
data wpisu:
2017.02.01

4

5

6

7

1.kultywowanie tradycji
oręża polskiego,
kształtowanie postaw
patriotycznych obywateli,
prowadzenie działalności
oświatowowychowawczej,
krzewienie kultury
fizycznej i sportu.
2. Polska

ul. Joselewicza 3
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Marek Biały

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.08.30
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 11

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

3. organizowanie
okolicznościowych
imprez masowych,
działalność wydawnicza,
działania z zakresu
działalności oświatowowychowawczej oraz
krzewienie kultury
fizycznej i sportu,
współdziałanie z
organami władzy i
administarcji rządowej
oraz samorządowej,
szkołami i innymi
organizacjami.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
12

2
"Aktywne
Społeczeństwo"

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

3
data wpisu:
2017.04.10

4

5

6

7

1.Działalność społeczna,
kulturalna, sportowa,
gospodarcza i
ekologiczna
Wzmacnianie więzi
miejscowej ludności
Działalność
profilaktyczna związana
z patologiami
społecznymi
Ochrona środowiska,
ochrona ładu
przestrzennego
Poprawa walorów
estetycznych,
krajobrazowych regionu
oraz ich promocja
Działalność na rzecz
edukacji prozdrowotnej i
ochrony zdrowia
mieszkańców
Promocja zdrowego stylu
życia wolnego od
uzależnień
Działalność na rzecz
tworzenia i rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego
Działalność
wspomagająca
wychowanie i rozwój
psychofizyczny dzieci i
młodzieży
Wspieranie i niesienie
pomocy osobom
starszym,
poszkodowanym lub
będącym w trudnej
sytuacji życiowej i
materialnej
Działanie wspierające
budowanie więzi
międzypokoleniowej w
społeczeństwie
Działania na rzecz
porządku i
bezpieczeństwa
publicznego
Zajmowanie stanowiska
w sprawach publicznych
Podejmowanie działań na
rzecz ograniczania
skutków

ul. Mickiewicza
22a
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Ewa Drzazga

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.03.21
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 12

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: Uchwała
nr 2
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

niepełnosprawności
2. Powiat
Radomszczański
3. Inicjowanie i
podejmowanie
społecznych działań
Inspirowanie i wspieranie
inicjatyw oraz akcji
obywatelskich w celu
aktywnego uczestnictwa
mieszkańców w życiu
publicznym
Organizowanie form
wypoczynku
Przekazywanie projektów
odpowiednim władzom,
instytucjom, organom
administracji,
organizacjom społecznym
oraz współpraca z tymi
instytucjami
Działania na rzecz
wzmacniania więzi
międzyludzkiej i
pokoleniowej
Informowanie opinii
publicznej o
podejmowanych
działaniach i ich
wynikach za
pośrednictwem środków
masowego przekazu
Organizowanie spotkań,
szkoleń, warsztatów
tematycznych
związanych z realizacją
zadań stowarzyszenia
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2
Platforma Dialogu

3
data wpisu:
2017.05.26

4

5

6

7

1.Wspieranie postaw
obywatelskich, rozwój
gospodarczy
regionu,działalnośc
sportowa, kulturalna i
turystyczna, szerzenie
idei samorządności,
poprawa porządku i
bezpieczeństwa
publicznego, promocja
zdrowego trybu życia,
działalność na rzecz
promocji zatrudnienia,
ochrona środowiska i
praw zwierząt,
demokratyzacja życia
społeczno-politycznego,o
chrona praw człowieka i
obywatela, rozwijanie
postaw twórczych,
patriotycznych u dzieci i
młodzieży, integracja
lokalnego społeczeństwa,
ochrona i propagowanie
wartości patriotycznych,
dzialaność na rzecz osób
niepełnosprawnych i grup
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
2. Polska

ul. Sucharskiego
317
Radomsko
97-500
Radomsko

Zarząd:
Paweł Kałdoński
funkcja:
Przewodniczący
Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Sposób
reprezentowania:
Przewodniczacy
Zarządu

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.05.14
Nr dok.:
Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 2

9

10

11

data uchwały o Dariusz
rozwiązaniu:
Kopeć
2018.04.05
nr uchwały o
rozwiązaniu:
Uchwała nr 1
data rozwiązania:
2018.04.30

12

13
numer teczki: 13

3. Współpraca z innymi
organizacjami, dzialność
wydawnicza,spotkania ,
warsztaty, współpraca z
władzami
samorządowymi oraz
zajmowanie stanowisk w
sprawach życia
publicznego.
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2

3

SNOOKER CLUB data wpisu:
2017.08.11

4

5

6

7

1. 1.upowszechnianie gry
w snookera, szachy i
brydża,
2. tworzenie możliwości
dyskusji członków Klubu
i współdziałania w
zakresie udoskonalania
gry w
snookera, szachy,
brydża,
3. upowszechnianie
poglądów członków
Klubu,
4. budowanie więzi
środowiskowej.

ul. Krasickiego 2
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Marcin
Grochowski
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.07.25
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 14

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: uchwała
nr 2

2. województwo łódzkie i
śląskie
3.
1. promowanie
gry w snookera, szachy i
brydża w województwie
łódzki i śląskim,
2. organizowanie
szkoleń,
3. współpracę z
polskimi organizacjami
pozarządowymi o tym
samym lub podobnym
charakterze.
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1
15

2
Przedborska
Orkiestra Dęta

3
data wpisu:
2017.11.20

4

5

1.Celem Stowarzyszenia ul. Rynek 15
jest propagowanie
Przedbórz
kultury muzycznej wśród 97-570 Przedbórz
mieszkańców Gminy
Przedbórz, promowanie
szerokorozumianej
kultury regionu oraz
pielęgnowanie głęboko
zakorzenionych tradycji
patriotycznych i
kulturalnych.
2. Polska

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Stanisław
Rakowski
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.11.13
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 15

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: Uchwała
nr 2

3. Występy na
uroczystościach
państwowych i imprezach
okolicznościowych,
Organizację koncertów,
festiwali muzycznych,
kursów doszkalających,
konkursów i zjazdów
orkiestr dętych,
Współpracę ze
Stowarzyszeniami o
podobnych celach, a
także instytucjami
państwowymi, władzami
, osobami prywatnymi
oraz przedsiębiorstwami,
Prezentację własnych
kompozycji i aranżacji
muzycznych,
Prowadzenie działalności
wydawniczej (nagrań
fonograficznych, dvd,
video),
Popularyzowanie idei
wspólnego muzykowania,
Zakup nowych
instrumentów za
zgromadzone środki,
Pozyskiwanie nowych
adeptów muzyki,
Zatrudnianie osób czy
instytucji na potrzeby
swojej działalności na
zasadach ogólnie
przyjętych,
Obozy, warsztaty
muzyczne.
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1
16

2

3

Stowarzyszenie
data wpisu:
upowszechniania
2017.12.06
wiedzy o tradycji i
historii drukarstwa

4

5

6

7

1.Dążenie do rozwoju o
tradycji i kulturze
drukarstwa,
upowszechnianie wiedzy
i tradycji o historii
drukarstwa i poligrafii.
2. Powiat
Radomszczański

ul. Mickiewicza
5 lok. 7
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Janusz Kamiński
Sposób
reprezentowania:
Przedestawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki: 16

3. Organizowanie i
prowadzenie
pozaszkolnych form
kształcenia, prowadzenie
badań z zakresu
drukarstwa ,
udostępnianie muzealiów
z zakresu drukarstwa.
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1
17

2

3

Stowarzyszenie
data wpisu:
Rozwoju Sołectwa 2018.03.12
Strzałków i
Sołectwa Grzebień

4

5

1.1.Prowadzenie
działalności kulturalno oświatowej oraz
rekreacyjno - sportowej
na terenie Sołectwa
Strzałków i Sołectwa
Grzebień, Gminy
Radomsko, Powiatu
Radomszczańskiego.
2.Krzewienie kultury
ludowej i pielęgnowanie
tradycji lokalnych.
3.Inicjowanie i
podejmowanie działań na
rzecz poprawy warunków
życia mieszkańców.
4.Podnoszenie statusu
społecznego
mieszkańców Strzałkowa
i Grzebienia i ich wiedzy
prawnej, ekonomicznej i
zawodowej.
5.Prowadzenie w
środowisku działalności
upowszechniającej postęp
wiejskich
gospodarstwach
domowych oraz
organizowanie
działalności na rzecz
poprawy warunków
społeczno-bytowych.
6.Rozwój
przedsiębiorczości,
promocja miejscowości,
zwiększanie udziału
mieszkańców w
restrukturyzacji wsi i ich
okolic.
7.Organizowanie imprez i
przedsięwzięć o
charakterze
kulturalno-społecznym,
rekreacyjno-sportowym,
oświatowym i
turystycznym.
8.Rozwój bazy i
infrastruktury sportowej,
wypoczynkowej i
rekreacyjnej.

ul. ul. Kopernika
59
Radomsko
97-500
Radomsko

6

7

Zarząd:
Komisja
Zbigniew
Rewizyjna
Hofman funkcja:
Prezes

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki: 17

Sposób
reprezentowania:
Zarząd

2. Strzałków , Grzebień,
Radomsko, Powiat
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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11

12

13

Radomszczański
3. Stowarzyszenie
realizuje swoje zadania
statutowe we
współdziałaniu z Radą
Sołecką, Parafią, Gminną
Biblioteką Publiczną w
Strzałkowie, placówkami
oświatowymi, innymi
stowarzyszeniami i
władzami
samorządowymi.
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18

2

3

Nasze Nosalewice data wpisu:
2018.03.14

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

4

5

1.1) Aktywizowanie i
Nosalewice 8
integrowanie środowiska 97-570 Przedbórz
lokalnego.
2) Budowanie
świadomości
obywatelskiej,
3) Promowanie Sołectwa
Nosalewice i jego
mieszkańców,
4) Pozyskiwanie
funduszy w kraju i
zagranicą, na działalność
statutową
Stowarzyszenia,
5) Działania mające na
celu promowanie
walorów turystycznych
sołectwa,
6) Wspieranie rozwoju
kulturalnego i
oświatowego,
7) Rozbudowa bazy
kulturalno-rekreacyjno-sp
ortowej,
8) Organizację imprez
kulturalnych, wystaw,
konkursów, festynów,
9) Działalność na rzecz
upowszechniania
aktywnego wypoczynku
mieszkańców,
10) Organizowanie
obozów, wycieczek,
kolonii, rajdów
turystycznych i
krajoznawczych,
powoływanie i wspieranie
podmiotów, które za swój
cel mają poznawanie
naszego regionu, kraju,
świata. Uczestnictwo i
współpraca w
programach wymiany
młodzieży z innymi
regionami Polski oraz
krajami UE,
11) Inicjowanie i
wspieranie działań na
rzecz profilaktyki i
rozwiązywania
problemów społecznych,
12) Podejmowanie
działań służących

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Jolanta Bała
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki: 18
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rozwojowi
przedsiębiorczości,
13) Pozyskiwanie
środków na działalność
od sponsorów, fundacji
jak również
prowadzenie działalności
gospodarczej,
14) Prowadzenie
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi,
15) Wspieranie edukacji
ekologicznej, aktywności
proekologicznej
mieszkańców oraz
ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
16) Podejmowanie w
ramach obowiązujących
przepisów innych
przedsięwzięć
związanych z realizacją
celów Stowarzyszenia,
17) Pomoc dzieciom z
rodzin ubogich.
2. Polska

3. 1) Kształcenie
lokalnych liderów i
animatorów życia
społecznego.
2) Wspieranie działań
władz wsi, gminy i
powiatu w zakresie
rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej
(modernizacja ulic,
budowa chodników),
rekonstrukcji systemu
wodno-melioracyjnego
(poprawa drożności
rowów itp.) oraz
poprawy wyglądu
miejsc publicznych
(przystanek autobusowy,
świetlica, kluby, itp.),
3) Wspieranie działań
władz samorządowych,
szkół, organizacji
młodzieżowych,
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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społecznych i innych
prowadzących do
popularyzacji idei
samorządności, działania
na rzecz zwiększenia
aktywności i mobilności
społecznej,
4) Współpracę z
krajowymi,
zagranicznymi i
międzynarodowymi
organizacjami
i
instytucjami, z którymi
taka współpraca okaże się
potrzebna dla zadań
statutowych
stowarzyszenia,
5) Prowadzenie mediacji
w sprawach spornych
między mieszkańcami
sołectwa, administracją
rządową i samorządową,
6)Współdziałanie z
organami administracji
rządowej i
samorządowej we
wszystkich sprawach
mających zaznaczenie dla
mieszkańców sołectwa,
7) Wspieranie działań na
rzecz integracji
europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i
współpracy
międzynarodowej na
poziomie lokalnym,
8) Przedstawienie
administracji
samorządowej własnych
projektów i rozwiązań
dotyczących istotnych
spraw stowarzyszenia,
9) Podejmowanie
wspólnych działań
zmniejszających
bezrobocie,
współdziałanie w
realizacji form pomocy
społecznej ludności,
10)Wspieranie oraz
rozwijanie więzi
lokalnych i regionalnych,
11) Promocję wzorów
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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najlepszej praktyki w
zakresie
zrównoważonego rozwoju
lokalnego.
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2
Stowarzyszenie o
charakterze
strzeleckim i
kolekcjonerskim
„OMNIS ARMA”

3
data wpisu:
2018.03.29

4

5

1.1)działanie na rzecz
ul. Graby 22
podniesienia obronności Gidle
Rzeczypospolitej
97-540 Gidle
Polskiej,
2)popularyzowanie
wiedzy z dziedziny
budowy i działania broni,
3)popularyzowanie
wiedzy z dziedziny
kolekcjonerstwa broni,
4)popularyzowanie
wiedzy z dziedziny
strzelectwa,
5)popularyzowanie
wiedzy z dziedziny sportu
strzeleckiego,
6)promocja i popieranie
strzelectwa,
7)promocja i popieranie
kolekcjonerstwa broni.

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Mateusz Stanisz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki: 19

2. Województwo Łódzkie

3. Współpracę z osobami
i instytucjami o
podobnych celach
działania, w
szczególności z
organizacjami
strzeleckimi,
paramilitarnymi,
harcerskimi i
rekonstrukcji
historycznej,
Wstępowanie z
wnioskami i opiniami do
właściwych organów
administracji,
Inne działania realizujące
cele statutowe :
organizowanie:
- spotkań,
- prelekcji,
- pokazów,
- warsztatów,
- pikników strzeleckich,
- zawodów strzeleckich.
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21

2
Wolna
Wypoczynkowa

Radomszczańskie
Porozumienie
Społeczne

3
data wpisu:
2018.05.14

data wpisu:
2018.05.15

4

5

6

7

1.1. zabieranie głosu i
wyrażanie swojego
stanowiska na forum
publicznym,
2. wspołpraca z organami
administarcji publicznej,
kierowanie postulatów,
3. polepszenie warunków
użykowania i
zagospodarowania
działek.
2. Polska

ul.
Wypoczynkowa
22
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Karol Mazur
Sposób
reprezentowania:
przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.04.27
Nr dok.: 1

numer teczki: 20

ul. Sanicka 114
Radomsko
97-500
Radomsko

Zarząd:
Jacek Ciecióra
funkcja: Prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.04.30
Nr dok.: 1

numer teczki: 21

3. Udział w
postępowaniach
administarcyjnych i
sądowych.
1.1.Współpraca z
organami
samorządowymi,
2. Działalność kulturowo
- oświatowa,
3. Promocja i rozwój
Powiatu
Radomszczańskiego,
4. Promowanie postaw
obywatelskich i
patriotycznych,
5. Działania na rzecz
ochrony środowiska,
6. Rozwój społeczności
lokalanych na terenie
Powiatu
Radomszczańskiego.

8

9

10

11

12

13

Sposób
reprezentowania:
Zarząd

2. Powiat
Radomszczański
3. 1. Aktywizacja
mieszkańców,
2. Reprezentowanie
mieszkańców powiatu w
życiu publicznym,
3. Organizowanie imprez
propagujących cele
stowarzyszenia.
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2

3

W Obronie
data wpisu:
Mieszkańców Przed 2018.05.18
Promieniowaniem
PEM

4

5

6

7

1.1. Ochrona
mieszkańców przed
budową i eksploatacją
nadajników nadmiernego
promieniowania
elektromagnetycznego w
pobliżu skupisk ludzkich
(stacje bazowe,
przekaźniki telefonii
komórkowej),
2. Podnoszenie
świadomości
mieszkańców dotyczącej
szkodliwości
oddziaływania stacji
bazowych na ludzi i
przyrodę,
3. Współpraca z
organami samorządu
terytorialnego nt. ochrony
miejsc gdzie stale
przebywają ludzie
poprzez informację
zgłaszanych potrzeb i
uczestnictwa przy
opracowywaniu
miejscowych planów
zagospodarowania dla
zagrożonych terenów,
4. Organizowanie
protestów obywatelskich
w przypadku rażącego
naruszenia przez władze
samorządowe lub
administracyjne
Konstytucji lub prawa w
zakresie ochrony
środowiska i zdrowia
ludzi na terenie Miasta
Radomska i Powiatu
Radomszczańskiego.

ul. Leszka
Czarnego 11 lok.
2
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Alicja Wiatr
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.05.11
Nr dok.: 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 22

2. Gmina Radomsko i
Powiat Radomszczański
3. 1. Prowadzenie
kampanii
uświadamiającej w
zakresie ochrony
środowiska,
2. Współpraca z
organami samorządu
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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7

ul. Piastowska 13
lok. 24
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Monika
Andrysiak
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9

10

11

12

13

terytorialnego,
3. Współpraca z innymi
stowarzyszeniami na
terenie Miasta Radomska,
a także stowarzyszeniami
na terenie całego kraju.

23

Running Team

data wpisu:
2018.11.26

1.

2. Gmina Dobryszyce

3. -

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

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.05.17
Nr dok.: Uchwała
nr 2

numer teczki: 23
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1
24

2
Stowarzyszenie
Przyjazne
Dobryszyce

3
data wpisu:
2018.06.04

4

5

6

7

1. Prowadzenie
działalności edukacyjnej i
kulturalnej zwłaszcza w
zakresie inicjowania,
wspierania i pomocy w
zakresie odzyskania
ponownej niepodległości
przez N.S.Z.Z
Solidarność.
Inicjowanie i
organizowanie imprez
kulturalnych i
historycznych , z okazji
rocznic działalności
opozycji w PRL .
Edukacja kulturalna ,
historyczna i patriotyczna
członków , sympatyków
Stowarzyszenia i osób
różnych społeczności
lokalnych .
Utrzymanie łączności z
organizacjami
patriotycznymi o
podobnym charakterze ,
które walczyły o sprawy
społeczne i niepodległą
Polskę .
Organizowanie imprez
kulturalnych o
charakterze
patriotycznym .
6. Dbałość o
zachowanie i
upowszechnianie etosy
,,Solidarności ,, we
wszystkich
dziedzinach i
poziomach życia
publicznego :
politycznego i
społecznego .
7. Finansowe,
rzeczowe, informacyjne
wspieranie działaczy
opozycji

ul. Jaśminowa 6
Dobryszyce
97-505
Dobryszyce

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Stanisław
Zygmunt Ciupa
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.01.09
Nr dok.: Uchwała
nr 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 24

antykomunistycznych
będących w trudnej
sytuacji życiowej.
2. Obszar
Rzeczypospolitej Polskiej
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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, Miasto Radomsko ,
Powiat Radomszczański
, łódzkie
3. Występowanie z
wnioskami do
właściwych organów
Rzeczypospolitej Polskiej
o wprowadzenie Statusu
weterana opozycji
antykomunistycznej oraz
przyznanie świadczeń
społecznych , wszystkim
walczącym o niepodległy
byt państwa polskiego ,
aby działacze opozycji
demokratycznej w okresie
P.R.L. zostali objęci
przez państwo należną
opieką i świadczeniami .
Organizowanie imprez
propagujących cele
Stowarzyszenia .
Doprowadzenie do
uhonorowania i
zadośćuczynienia
członkom Stowarzyszenia
oraz działaczom innych
organizacji walczącym o
Niepodległość Państwa
Polskiego .
Opieka nad grobami
pomnikami i miejscami
kaźni walczącym o
Niepodległość .
Organizowanie spotkań,
wystaw o tematyce
niepodległościowej.
konkursów o
Kapelanie ,, Solidarności
,, Ś.P. Jerzym
Popiełuszce .
14) Prowadzenie
działalności z związkiem
zawodowym N.S.Z.Z.
,,Solidarność,
działającym
na terenie Miasta
Radomska , Powiatu
Radomszczańskiego oraz
województwa
Łódzkiego ,
15) Występowanie z
wnioskami i opiniami do
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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właściwych organów
administracji
państwowej w związku
z organizowaniem
ważnych uroczystości i
rocznic zrywów
narodowych .
16) Współpraca z
Samorządem Powiatu i
Miasta Radomska ,
Muzeum Regionalnym w
Radomsku ,
Miejskim Domem
Kultury w Radomsku
oraz z organizacjami
wspierającymi
działalność
Stowarzyszenia

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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2
Klub Sportowy
"Rozbiegajmy
Radomsko"

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

3
data wpisu:
2019.02.19

4

5

6

7

1.1)działalność sportowa,
edukacyjna i kulturalna,
zwłaszcza w zakresie
inicjowania, wspierania i
pomocy w
przedsięwzięciach
sportowych,
edukacyjnych i
kulturalnych w tym
dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych.
2)Działanie na rzecz
kultury fizycznej i sportu,
w tym także na rzecz
rekreacji ruchowej oraz
profilaktyki zdrowotnej.
3)Mobilizacja
społeczeństwa do
podnoszenia i utrzymania
sprawności fizycznej, a w
szczególności przez
osoby starsze, młodzież i
dzieci.
4)Krzewienie
zamiłowania do
systematycznego
uprawiania sportu wśród
sprawnych i
niepełnosprawnych
5)Czynny udział w życiu
miasta Radomsko
6)Reprezentowanie
miasta Radomsko oraz
Rzeczypospolitej Polskiej
na imprezach sportowych
w kraju i za granicą
7)Dbanie o środowisko
naturalne oraz ochrona
środowiska naturalnego
8)Ochrona praw
człowieka do ochrony
własnego życia, zdrowia i
mienia
9)Współdziałanie z
innymi podmiotami o
podobnym zakresie
działalności
10)Działania Służące
promocji miasta i gminy
Radomsko oraz powiatu
Radomszczańskiego
11)Organizacja imprez
sportowych, zawodów,

ul. Św. Jadwigi
Królowej 2 lok.
47
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Damian
Wawrzyniak
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.02.04
Nr dok.: Uchwała
nr 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 25
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konkursów oraz innych
wydarzeń kulturalnych o
charakterze sportowym,
jak i prozdrowotnym,
ekologicznym i
krzewiących odpowiednie
postawy społeczne.
2. obszar
Rzeczypospolitej Polskiej
3. 1)propagowanie
uprawiania kultury
fizycznej w formach
zespołowych i
indywidualnych, a także
w innych formach
aktywnego wypoczynku.
2)organizowanie zlotów,
festynów, konkursów
oraz innych masowych
imprez sportowo
rekreacyjnych.
3)organizowanie różnego
rodzaju zespołów i grup o
charakterze sportowo rekreacyjnym,
specjalistycznym i
kulturalno rozrywkowym, w
zależności od
zainteresowań członków
4)udzielanie informacji o
swojej działalności,
współpracując w tym
zakresie z prasą, radiem i
telewizją oraz mediami
elektronicznymi
5)produkcje form
audiowizualnych
związanych z celami
Stowarzyszenia lub i na
potrzeby Stowarzyszenia
6)organizowanie
poradnictwa z zakresu
kultury fizycznej dla osób
indywidualnych,
organizacji i instytucji
7)organizowanie
konferencji i wykładów
odnoszących się do spraw
będących domeną działań
Stowarzyszenia
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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8)organizowanie oraz
prowadzenie kursów w
celu szkolenia i
dokształcania
instruktorów,
organizatorów,
wykładowców oraz
sędziów dla potrzeb
rekreacji ruchowej w
różnych środowiskach
9)organizowanie i
prowadzenie ośrodków
rekreacji fizycznej,
szkoleniowo rekreacyjnej, metodyczno
- szkoleniowych,
wypoczynkowych oraz
różnorodne formy
obozownictwa, w tym
obozy:
sportowo-rekreacyjne,
rehabilitacyjne, sportowe
dla dorosłych, dzieci,
młodzieży i rodzin
10)organizowanie lub
wspieranie wyjazdów
członków Stowarzyszenia
i społeczności lokalnej na
imprezy sportowe i
rekreacyjne na terenie
kraju i za granicą
11)Współdziałanie z
dyrekcjami i radami
szkół, klubami i
organizacjami
sportowymi,
organizacjami
pozarządowymi, ,
władzami
samorządowymi,
państwowymi i
sportowymi
12)współprace z
zrzeszeniami ,
organizacjami,
stowarzyszeniami i
instytucjami o podobnych
celach działania.
13)Promocje sportu w
kraju i za granicą.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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1
26

2
Radomszczański
Uniwersytet III
Wieku

3
data wpisu:
2019.03.20

4

5

1.a) Upowszechnianie
ul. Wyszyńskiego
form działalności
27 lok. 5
edukacyjnej osób
Radomsko
starszych.
97-500
b) Promowanie i
Radomsko
upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.
c) Ochrony i promocji
zdrowia.
d) Promocja turystyki
krajoznawczej i
aktywnego wypoczynku.
e) Wspieranie inicjatyw
kulturowych, sztuki
ochrony dóbr kultury i
tradycji
f) Wspieranie idei
wolontariatu.
g) Innych działań
społecznych,
profilaktycznych
zapobiegających
marginalizacji społecznej
osób starszych.
h) Aktywizacji społecznej
i poprawy jakości życia
osób starszych.

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Ewa
Kaczmarczyk
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.03.12
Nr dok.: 3

9

10

11

12

13
numer teczki: 26

2. Polska

3. a) Organizowanie
różnego rodzaju
wykładów, seminariów,
konferencji i spotkań
tematycznych.
b) Spotkania z ludźmi
nauki, kultury, sztuki,
polityki i gospodarki.
c) Organizowanie i
uczestnictwo w
imprezach sportowych.
d) Rehabilitację
zdrowotną.
e) Organizowanie imprez
kulturalnych i działalność
turystyczno-krajoznawczą
f) Działalność w
zespołach, klubach,
sekcjach zajmujących się
sztuką, promocją
literatury i
kulturoznawstwa.
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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g) Wspieranie członków
Stowarzyszenia w
działalności społecznej,
dobroczynnej i
wolontariackiej.
h) Nauka języków obcych
i obsługi komputera.
i) Wspieranie działalności
informacyjnej,
oświatowej i
wydawniczej.
j) Inne działania
sprzyjające rozwojowi
statutowych celów
Stowarzyszenia.
k) Wspieranie integracji
międzypokoleniowej działania na rzecz dzieci i
młodzieży - i regionalnej.
l) Tworzenie grup
samopomocowych dla
członków.
m) upowszechnianie
osiągnięć twórczych,
naukowych i
biznesowych itp, osób
będących członkami
UTW oraz mieszkańców
n) podejmowanie działań
mających na celu
podtrzymywanie tradycji
narodowej,
pielęgnowanie polskości,
rozwoju świadomości
narodowej i
obywatelskiej, zwyczajów
narodowych i pieśni.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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2

3

Akcja Readaptacja data wpisu:
2019.04.15

4

5

1.Zwalczanie
alkoholizmu i narkomani,
Readaptacja społeczna
młodzieży i dorosłych,
Organizacja szkoleń,
prelekcji, oraz
organizacja wolnego
czasu dla młodzieży i
dorosłych,
Zwalczanie bezrobocia i
bezdomności, readaptacje
społeczną dla
opuszczających Zakłady
Karne.

ul.
Sierakowskiego
21
Radomsko
97-500
Radomsko

6
Stowarzyszenie Brak
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Michał Długosz
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

7

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.04.03
Nr dok.: 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 27

2. Polska

3. Organizację szkoleń,
prelekcji, wykładów,
programów
readaptacyjnych – na
forum społecznym,
Wydruki materiałów
edukacyjnych,
szkoleniowych,
informacyjnych
dostępnych bezpłatnie,
Prowadzenie kampanii
społecznych w mediach
lokalnych oraz internecie,
Organizację wydarzeń
kulturalnych mających na
celu promocję
profilaktyki Anty
Alkoholowej, Anty
Narkotykowej, oraz
zwalczającej bezrobocie i
bezdomność i inne
readaptacyjne oraz pro
zdrowotne – z korzyścią
uświadamiania
społeczeństwa o
problemach.

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

strona 39 z 54

1
28

2
Stowarzyszenie
Weteranów
"Solidarności
"1980-1989

3
data wpisu:
2019.02.04

4
1.

2.

3.

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

5

6

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9
NIE

10
data rozwiązania:
2019.01.16

11

12

13
numer teczki: 28
Running Team stowarzyszenie
numer 23: W
związku z
podwójnym
nadaniem liczby 23
dla dwóch róznych
stowarzyszeń ,
stowarzyszenie
Przyjazne
Dobryszyce
otrzymało numer 23
w ewidencji .
Stowarzyszenie
Running Team
uległo likwidacji , w
związku z zaistniałą
sytuacją numer 23
zostaje "
zaporzyczony " dla
stowarzyszenia
Przyjazne
Dobryszyce.;
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2
Morsy z
Radomska

3
data wpisu:
2019.06.21

4

5

6

7

1.Ochrona i promocja
zdrowia,
Propagowanie i
organizowanie
całorocznych kąpieli oraz
innych form wypoczynku
i rekreacji oraz turystyki,
Szerzenie wiedzy na
temat morsowania,
Tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji i
doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami
zainteresowanymi
aktywnym
wypoczynkiem,
Prowadzenie działalności
promocyjnej,
Wspieranie akcji
charytatywnych oraz
działań
proekologicznych,
Inicjowanie oraz
wspieranie społecznej
aktywności
mieszkańców,
Nauka, edukacja, oświata
i wychowanie,
Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu,
Kultura sztuka ochrona
dóbr kultury i tradycji,
Promocja miast,
miejscowości i gmin
Powiatu
Radomszczańskiego.

ul. ul. Generała
Grota
Roweckiego 10
Radomsko
97-500
Radomsko

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Ewa
Kuśmierczyk
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.06.10
Nr dok.: Uchwała
nr 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 29

2. Radomsko, Polska

3. Udział oraz
organizowanie akcji
propagujących
morsowanie oraz innych
wydarzeń, które
zachęcają do aktywnego
spędzania wolnego czasu,
Prowadzenie działalności
prozdrowotnej,
sportowej, turystycznej
oraz rekreacyjnej,
Udział oraz
organizowanie wydarzeń
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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integracyjnych,
Udział oraz
organizowanie wspólnych
wyjazdów oraz sesji,
Wspomaganie oraz
prowadzenie akcji
edukacyjnych oraz
informacyjnych,
Wspomaganie oraz
prowadzenie akcji
charytatywnych oraz
proekologiczny,
Udział w zlotach Morsów
w kraju i za granicą,
udział w imprezach
organizowanych przez
inne kluby i
stowarzyszenia ,
organizowanie imprez z
zaprzyjaźnionymi
Klubami i
Stowarzyszeniami
Morsów;
współpraca z Zarządem
Regionalnego
Stowarzyszenia
Turystycznego,
współpraca z Urzędem
Miasta Radomsko ,
Starostwem Powiatowym,
Urzędem
Marszałkowskim oraz
MOSiR, oraz
instytucjami sportu,
kultury, rekreacji
działającymi w regionie
woj.łódzkiego,
współpraca z mediami
oraz instytucjami
porządku publicznego jak
Policja, Straż Pożarna itd,
propagowanie
działalności na rzecz
integracji europejskiej i
rozwijania kontaktów i
współpracy między
społecznościami,
organizowanie akcji
propagujących ochronę
zdrowia poprzez
promowanie morsowania
jako przykładu zdrowego
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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trybu życia poprzez
wspólne kąpiele w
zamarzniętych akwenach
wodnych,
uświadamianie o zaletach
morsowania /poprzez
Internet oraz przy okazji
kąpieli na akwenach
wodnych,
organizowanie wspólnych
wyjazdów, sesji
/integracja grupowa/,
organizowanie imprez
sportowych,
organizowanie imprez
rekreacyjnych,
organizowanie imprez i
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży,
współpraca z wszelkimi
osobami i instytucjami o
podobnych celach
działania,
organizowanie akcji
chroniących dziedzictwo
przyrodnicze /w tym akcji
sprzątania otoczenia
akwenów wodnych,
dbania o czystość wód,
ochrona zwierząt
wymiana informacji i
doświadczeń z innymi
klubami Morsów w
Polsce i poza granicami
kraju /Internet/,

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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2

3

ZIEMIA
data wpisu:
RADOMSZCZAŃS 2019.06.28
KA

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

4

5

1.kształtowanie i
ul. Rataja 7
umacnianie w
Radomsko
społeczeństwie,
97-500
zwłaszcza wśród
Radomsko
młodzieży, obywatelskiej
postawy wobec spraw
obronności
Rzeczypospolitej
Polskiej;
działalność
oświatowo-wychowawcza
;
wyrabianie i utrwalanie
w społeczeństwie,
szczególnie wśród
młodzieży, pożądanych
zainteresowań nawyków i
umiejętności ważnych z
punktu widzenia
zdolności obronnej
Państwa oraz
przydatnych dla
przygotowania
społeczeństwa do
zapobiegania i
ewentualnego zwalczania
zagrożeń okresu pokoju;
krzewienie kultury
fizycznej i rozwoju
dyscyplin sportu, w tym
sportu wyczynowego,
wchodzących w zakres
zainteresowania
stowarzyszenia;
promowanie i
rozpowszechnianie ruchu
motocyklowego i idei
motocyklizmu;
upowszechnianie
turystyki motocyklowej;
rozwój sportu
motorowego;
popularyzacja wiedzy o
historii motoryzacji;
propagowanie kultury w
ruchu drogowym oraz
wiedzy o przepisach
ruchu drogowego;
jpodejmowanie działań
zmierzających do
poprawy wizerunku
motocyklistów
w
społeczeństwie i

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Renata Monika
Stanisławska
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Ostatnia zmiana NIE
regulaminu:
Data uchwalenia:
2019.08.12
Nr dok.: uchwała
nr 1

9

10

11

12

13
numer teczki: 30

Aktualny
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.06.20
Nr dok.: uchwała
nr 2
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poszanowania
motocyklistów jako
uczestników ruchu
drogowego;
podejmowanie inicjatyw
w zakresie działalności
charytatywnej i
dobroczynności;
szerzenie wiedzy i
umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej
pomocy ofiarom zdarzeń
drogowych,
prowadzenie działalności
na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i
społecznej osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
działalność na rzecz
podtrzymywania i
upowszechniania tradycji
narodowej,
pielęgnowania polskości
oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej,
działanie na rzecz
równych praw kobiet i
mężczyzn,
działalność w zakresie
kultury, sztuki , ochrony
dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego,
podejmowanie inicjatyw
na rzecz kombatantów i
osób represjonowanych,
działalność
wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności
lokalnych,
działanie na recz poprawy
bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
2. Polska

3. a) kultywowanie i
popularyzowanie tradycji
narodowych i tradycji
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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oręża polskiego oraz
sprawowanie opieki nad
miejscami pamięci
narodowej;
b) upowszechnianie
wiedzy na temat
współczesnych
problemów obronności
Rzeczypospolitej
Polskiej;
c) kształtowanie i
popularyzowanie
obywatelskiego stosunku
do Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej
Polskiej;
d) organizowanie oraz
współorganizowanie
okolicznościowych
imprez, w tym
masowych;
e) kształtowanie przez
członków stowarzyszenia
poczucia obywatelskiej
odpowiedzialności za
kraj;
f) popularyzowanie,
organizowanie oraz
stwarzanie warunków do
masowego uprawiania,
przede wszystkim przez
młodzież, sportów
obronnych, sportów
walki, strzelectwa
kulowego i
pneumatycznego,
żeglarstwa śródlądowego
i morskiego, sportów
motorowych,
płetwonurkowania oraz
sportów
politechnicznych, takich
jak modelarstwo kołowe,
pływające i lotnicze, a
także różnych odmian
sportów łączności;
g) popularyzowanie
wiedzy ekologicznej i
współuczestniczenie w
działaniach mających na
celu ochronę przyrody i
środowiska naturalnego;
h) szkolenie osób
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ubiegających się o
zdobycie lub
podwyższenie
kwalifikacji w
dziedzinach będących w
zainteresowaniu
działalności
stowarzyszenia;
i) współdziałanie z
władzami administracji
rządowej, samorządami
terytorialnymi wszystkich
szczebli, z podmiotami
gospodarczymi, szkołami
i innymi placówkami
oświatowo-wychowawczy
mi i
opiekuńczo-wychowawcz
ymi, organizacjami
społecznymi,
zawodowymi, partiami
politycznymi dla
zapewnienia jak
najlepszych warunków do
działalności
stowarzyszenia Ziemia
Radomszczańska;
j) wydawanie i
kolportowanie czasopism,
książek, podręczników,
skryptów o charakterze
historycznym,
instruktażowym,
edukacyjnym,
szkoleniowym oraz
materiałów
popularyzujących cele i
zadania stowarzyszenia;
k) organizowanie spotkań
motocyklistów;
l) organizowanie imprez
o charakterze
kulturalno-oświatowym i
turystyczno-sportowym
oraz rekreacyjnym;
ł) udział w imprezach
organizowanych zgodnie
z celami stowarzyszenia,
zwłaszcza dla dzieci i
młodzieży;
m) współpracę z innymi
organizacjami
motocyklistów;
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n) współpracę z organami
samorządowymi,
państwowymi,
instytucjami,
organizacjami, osobami
prawnymi i fizycznymi.
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2
"Inspiracja"

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

3
data wpisu:
2019.07.25

4

5

1.TROSKA O ROZWÓJ ul. Stefania 4
KULTURY OJCZYSTEJ Kodrąb
UPOWSZECHNIANIE 97-512
WŚRÓD
SPOŁECZEŃSTWA
NARODOWYCH
WARTOŚCI
KULTURALNYCH
UPOWSZECHNIENIE
WŚRÓD
SPOŁECZEŃSTWA
NARODOWYCH I
ŚWIATOWYCH
WARTOŚCI
KULTURALNYCH.
PROPAGOWANIE
PROFILAKTYKI
UZALEŻNIEŃ.
DBANIE O KULTURĘ
FIZYCZNĄ I
DUCHOWĄ
SPOŁECZEŃSTWA.
PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI
INFORMACYJNEJ W
ZAKRESIE ZAGROŻEŃ
ŻYCIA I ZDROWIA.
PROMOCJA
OBSZARÓW
WIEJSKICH I POMOC
W ICH ROZWOJU
DBAŁOŚĆ I
PROMOCJA KULTURY
REGIONALNEJ.
ZAPEWNIENIE
WSZECHSTRONNEGO
ROZWOJU DZIECI I
MŁODZIEŻ.
ZASPAKAJANIE
POTRZEB
KULTUROWYCH,
SPORTOWYCH,
INTEGRACYJNYCH
SPOŁECZEŃSTWA.
DZIAŁANIE NA RZECZ
PROMOCJI ATRAKCJI
LOKALNYCH I
REGIONALNYCH
INSPIROWANIE
DZIAŁAŃ NA RZECZ
ROZWOJU KULTURY I
TRADYCJI.
PROPAGOWANIE

6
Zarząd:
Bartłomiej
Biskup funkcja:
Prezes

7
Komisja
Rewizyjna

8

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
Członek Mateusz 2019.07.12
Knychalski
Nr dok.: nr 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 31

Katarzyna
Smędzik funkcja: Członek Mateusz
Sekretarz Zarządu Matyjaszczyk
Kamil
Gniatkowski
funkcja: Skarbnik

Sposób
reprezentowania:
Zarząd
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ROZWOJU W
ROLNICTWIE I
GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH.
DBAŁOŚĆ O PAMIĘĆ I
HISTORIĘ LOKALNĄ.
PROPAGOWANIE
METOD I SPOSOBÓW
ZDROWEGO STYLU
ŻYCIA.
PROWADZENIE
RÓŻNEGO RODZAJU
DZIAŁAŃ MAJĄCYCH
NA CELU
INTEGRACJĘ
SPOŁECZNĄ I
PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU
DBAŁOŚĆ O
OCHRONĘ PRZYRODY
I KRAJOBRAZU.
POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNY
M ORAZ
PROPAGOWANIE
POMOCY OSOBOM
POTRZEBUJĄCYM.
PODNOSZENIE
SWIADOMOŚCI
PRAWNEJ
SPOŁECZEŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ
CHARYTATYWNA
PROMOWANIE I
WPROWADZANIE
NOWYCH
TECHNOLOGII.
PROWANDZENIE
DZIAŁALNOŚCI
NAUKOWEJ
DZIAŁALNOŚĆ O
CHARAKTEREZE
EDUKACYJNO
WYCHOWAWCZYM.
PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI
REPORTERSKIEJ
INTEGRACJA
MIĘDZYPOKOLENIOW
A.
2. Polska
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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3. 1)organizowanie
wydarzeń społecznych,
sportowych,
kulturalnych;
2)aktywne promowanie
wartości
przyświecających
stowarzyszeniu;
3)zachęcanie do
aktywności społecznej.
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1
32

2
Stowarzyszenie
Orkiestra Dęta
EXPRESJA

3
data wpisu:
2019.08.21

4
1.Podejmowanie i
wspieranie inicjatyw
kulturalnych,
upowszechnianie,
pielęgnowanie tradycji
kulturalnych i
patriotycznych.
2. Polska

5
ul. Silnica 11
Silnica
97-532 Żytno

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Renata
Wodzisławska
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.08.17
Nr dok.: uchwała
nr 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 32

3. Tworzenie warunków
dla umożliwienia bieżącej
działalności Orkiestry.
Inicjowanie,
organizowanie i
koordynowanie
koncertów, występów,
konkursów, festiwali,
wystaw i pokazów oraz
innych projektów,
wspomagających cele
Stowarzyszenia.
Współpracę z innymi
stowarzyszeniami i
fundacjami, z
instytucjami
państwowymi, osobami
prywatnymi oraz
podmiotami
gospodarczymi zarówno
w kraju, jak i za granicą.
Prowadzenie działalności
wydawniczej,
fonograficznej i wideo.
Organizowanie i
finansowanie zakupu
specjalistycznego sprzętu
dla działalności
statutowej. Wspieranie
zespołów oraz tworzenie
warunków do
prowadzenia działalności
edukacyjnej i
wychowawczej poprzez
sztukę, ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji
młodzieży.
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2
"Aktywnością po
zdrowie"

3
data wpisu:
2019.09.09

4

5

6

7

1.1.upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu,
2.profilaktyka zdrowia
poprzez aktywność
fizyczną,
3.działania o charakterze
edukacyjmym i
społecznym,
4.promocja gminy
Gomunice,
5.integracja środowisk
kobiecych poprzez
aktywność rekreacyjną,
6.wspieranie inicjatyw
służących rozwojowi
osobistemu kobiet w
gminie Gomunice.

ul. Wolności 17
Gomunice
97-545
Gomunice

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Rozalia
Kowalczyk
Sposób
reprezentowania:
Przedstawiciel

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.09.02
Nr dok.: Uchwała
nr 2

9

10

11

12

13
numer teczki: 33

2. Gmina Gomunice

3. 1.tworzenie warunków
do utrzymania i
podnoszenia sprawności
fizycznej,
2.organizowanie
różnorodnych form
aktywności fizycznej dla
osób o różnym wieku,
3.rozwijanie kontaktów z
instytucjami o
charakterze ochrony
zdrowia oraz rozwijania
aktywności fizycznej jako
formy poprawy jakości
życia,
4.uczestnictwo w
imprezach
społeczno-kulturalnych i
dobroczynnych na terenie
lokalnym i regionalnym,
5.organizację spotkań,
prelekcji, paneli
dyskusyjnych i wykładów
w temacie promocji
zdrowia poprzez
aktywność fizyczną,
6.podejmowanie
czynności promocyjnych,
informacyjnych
służących realizacji
celów.
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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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