Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
Na podstawie art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 poz.1393) Starosta Złotoryjski jako organ
nadzoru udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. 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
20.05.2016 r. do 20.05.2018 r. 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 2016 r.
w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpsiów (Dz.U. z 2016, poz. 644).

WZÓR EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
(obowiązuje od 20 maja 2016 r.)
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Zastosowanie
wobec
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zwykłego
środków
nadzoru11)
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Uwagi12)

3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)

1

2
Aeris qualitas

3
04.10.2016

4
1.Rozpowszechnianie
wiedzy związanej
z jakością powietrza
wewnętrznego
2. Cała Polska.

1.
3.Zrzeszanie ludzi
zainteresowanych
tematyką jakości
powietrza
wewnętrznego.
Organizacja badań
jakości powietrza
wewnętrznego
w obiektach
budowlanych
przeznaczonych na
pobyt ludzi.
Uczestnictwo
w kształtowaniu
opinii publicznej na
temat jakości
powietrza
wewnętrznego.

5
Świerzawa
Plac
Wolności
51/3

6

7

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane jest
przez
przedstawiciela
- Tomasza
Pietruchę

Stolarzyszenie
zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
Nie.
2/2016 o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
01.09.2016 r.

Przekształcono w
stowarzyszenie
KRS na
podstawie
uchwały 1/2017
z dnia 03.11.2017
Numer KRS
0000728160, data
wpisu 24.04.2018

13
OS.512.1.2016

Złotoryja dla
demokracji

17.01.2018

2.

1.Rozwijanie
i propagowanie
postaw i działań
sprzyjających
zachowaniu
i rozwojowi
demokratycznego
państwa prawnego
oraz państwa
neutralnego
światopoglądowo.
2.Powiat Złotoryjski

Złotoryja,
Stowarzyszenie
Pl. J. Matejki zwykłe
6/5
reprezentowane jest
przez
przedstawiciela Piotra
Płomińskiego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
Nie
2/2018 o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
10.01.18 r.

OS.512.1.2018

3.Zrzeszenie ludzi
mające na celu
upowszechnianie
wiedzy
o demokratycznym
ustroju państwa
prawa

___
3.

Wojskowe
Stowarzyszenie
Kolekcjonerów
Broni

11.04.2018

1.Promowanie
historii i
kultywowanie
tradycji strzeleckich
poprzez organizację
wystaw uzbrojenia
oraz rekonstrukcji
zdarzeń
historycznych i
innych przedsięwzięć
o charakterze
patriotycznym.
2.Terytorium RP.
3. Zrzeszanie
kolekcjonerów broni
oraz organizowanie
procesów integracji
wojskowych
i cywilnych
środowisk

Złotoryja,
Pl. Orląt
Lwowskich
1

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane jest
przez prezesa –
Jana Czesława
Kuska

Stowarzysze-nie
zwykłe
nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr
1/2018
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
25.03.18 r.

Nie

OS.512.2.2018

kolekcjonerskich,
w tym kształtowanie
postaw
obywatelskich,
propaństwowych
i patriotycznoobronnych.
4.

Automobilklub
Złotoryjski

16.04.2018

1. Kształtowanie i
popularyzowanie
rajdów
samochodowych
oraz uświadamianie
w temacie
bezpiecznej jazdy
samochodem i
bezpieczeństwa na
drogach.

Złotoryja
Ul.
Parkowa 5

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane jest
przez
przedstawiciela –
Krzysztofa Wójcika

Stowarzyszenie
zwykłe
nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
06.04.18 r.

Nie

OS.512.3.2018

Złotoryja
Ul. Hoża
9b/10

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane jest
przez
przedstawiciela –
Agnieszkę Ardeli

Stowarzyszenie
zwykłe
nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
25.04.18 r.

Nie

OS.512.4.2018

Złotoryja,

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane jest
przez
przedstawiciela –

Stowarzyszenie
zwykłe
nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 2
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
25.07.18 r.

Nie

2. Terytorium RP.
4. Organizowanie
imprez sportowych –
KJS.
5.

Stowarzyszenie
Honorowych
Dawców Krwi

27.04.2018

1. Działanie na rzecz
krwiodawstwa i
krwiolecznictwa.
2. Terytorium RP.
3. Organizowanie
akcji, spotkań,
prelekcji, wystaw
oraz innych imprez.

6.

ZłotoryjskoJerzmanickie
Centrum Jujitsu
Rayon Riu

27.08.2018

1. Popularyzacja
sztuk walki
dalekiego wschodu w
tym przede
wszystkim jujitsu.
2. Popularyzacja
zdrowego trybu
życia, w oparciu o
sztuki walki jujitsu.

Ul. Broniewskiego 15

Marka
Cwojdzińskiego

3. popularyzacja
kultury Dalekiego
Wschodu.
7.

Stowarzyszenie
„Kreatywny
Wojcieszów”

21.02.2019

8.

Stowarzyszenie
„Hortus”

21.03.2019

1.Integracja i
aktywizacja
wszystkich grup
społeczności lokalnej
wokół potencjału
kulturowego,
turystycznego,
przyrodniczego i
gospodarczego
regionu.
2. Gmina
Wojcieszów/Powiat
Złotoryjski
3.organizacja
przedsięwzięć i
imprez, szeroka
współpraca
instytucjonalna,
promocja
działalności
stowarzyszenia.
1.-Pomoc osobom
ubogim oraz osobom
zagrożonym
wykluczeniem
społecznym
-Wspieranie
lokalnych artystów i
rzemieślników
-Integracja
społeczności lokalnej
-Promocja miasta
Złotoryja i działań
Franciszkanów
2.Powiat Złotoryjski
3.organizacja imprez
okolicznościowych i
tematycznych,organi
-zacja zajęć oraz
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży,
współpraca z
lokalnymi władzami
i NGO, prowadzenie
punktu wsparcia dla
rodzin w kryzysie i
poradni rodzinnej.

Wojcieszów
ul.Hutnicza
10

Stowarzyszenie
reprezentowane jest
przez trzyosobowy
zarząd

Stowarzys
zenie nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrz
nej

Uchwała nr
2/2019 o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
09.02.2019 r.

nie

OS.512.1.2019

Złotoryja
Ul.Klasztor
na 18

Stowarzyszenie
reprezentowane jest
przez
przedstawiciela

Stowarzys
zenie nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrz
nej

Uchwała nr
2/2019 o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
19.03.2019 r.

nie

WE.512.1.2019

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
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).
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.
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.”.
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.
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”.
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.
W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
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.
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

