EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia
zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status organizacji
pożytku publicznego

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie wobec
stowarzyszenia
zwykłego środków
nadzoru

10.

11.

12.

2. Teren działania stowarzyszenia
zwykłego

Uwagi

3. Środki działania stowarzyszenia
zwykłego
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Stowarzyszenie zwykłe „Nasz Płock”

27.09.2016 r.
18.11.2016 r.

Al. Jachowicza 20
09-402 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Katarzyna Wiśniewska.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
19.09.2016 r.

Nie

„Stowarzyszenie Nasz Płock SZAFERÓWKA” (zmiana nazwy)

1. Integrowanie osób, instytucji oraz
podmiotów zainteresowanych promocją i
rozwojem gminy, miasta i powiatu.
2. Propagowanie i promowanie działalności
prorozwojowej, naukowej, oświatowej,
ekologicznej, gospodarczej, kulturalnej,
sportowej, turystycznej oraz
bezpieczeństwa na terenie kraju i
zagranicą.
3. Prezentowanie znaczących osiągnięć
gospodarczych, artystycznych,
kulturalnych, naukowych i sportowych
mieszkańców, instytucji oraz podmiotów
gminy.
4. Współpraca z organizacjami w kraju i za
granicą, których cele są zbieżne z celami
stowarzyszenia.
Miasto, gmina i powiat Płock.
1.Zabieranie głosu i wyrażanie swojego
stanowiska na forum publicznym.
2.Współpraca z organami administracji
publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami.
3. Kierowanie postulatów do organów
administracji publicznej i władz.
4. Organizowanie imprez kulturalnych,
sportowych i festynów plenerowych,
spotkań, konferencji, zebrań.
5. Aktywizowanie i integrowanie
środowiska lokalnego.
6. Budowanie świadomości obywatelskiej.
7. Pozyskiwanie funduszy w kraju i
zagranicą , na działalność statutową
Stowarzyszenia.
8. Wspieranie rozwoju kulturalnego i
oświatowego.
9.Działalność na rzecz upowszechniania
aktywnego wypoczynku mieszkańców.
10. Prowadzenie współpracy z
organizacjami pozarządowymi.
11.Wspieranie edukacji ekologicznej,
aktywności proekologicznej mieszkańców
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
12. Podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją
celów Stowarzyszenia.
13. Wyrównywanie szans dzieciom z
różnych środowisk społecznych.
14. Aktywowanie seniorów poprzez
angażowanie w działania społeczne z
młodzieżą.
15. Działalność na rzecz współpracy
społeczności lokalnej z placówkami
oświatowymi.

Uchwała z dnia
26.10.2016 r. w sprawie
przyjęcia jednolitego
tekstu Regulaminu
„Stowarzyszenia Nasz
Płock - SZAFERÓWKA”

13.
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2.

Stowarzyszenie Wodniaków „Horyzont”

15.12.2016 r.

1. Realizacja zamierzeń związanych z
uprawianiem sportów wodnych w rożnych
jego formach, turystyki i rekreacji wodnej,.
2. Krzewienie aktywności oraz
kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za losy stowarzyszenia oraz środowiska
wodnego.

ul. Jana
Orlińskiego 3 m.
97
09-400 Płock

Waldemar Lewandowski
– Prezes
Józef Suliński –
Wiceprezes

Rzeczpospolita Polska

Stokrotka

27.12.2016 r.

1. Działanie na rzecz poprawy jakości życia
osób zagrożonych bieda i wykluczeniem
społecznym, integrowanie lokalnych
społeczności, budowanie wolontariatu i
wyzwalanie postaw wzajemnej solidarności
i empatii dla drugiego człowieka,
podnoszenie świadomości społecznej i
prawnej swych członków i sympatyków,
pomoc żywnościowa dla osób zagrożonych
ubóstwem i biedą.
2. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
wskutek biedy i ubóstwa, zapobieganie
marnotrawieniu nadwyżek żywności.
3. Wszechstronne propagowanie informacji,
metod i technik w zakresie działalności w
sferze pomocy wzajemnej, budowanie i
utrzymywanie więzi społecznych poprzez
propagowanie wolontariatu, wzajemne
wspieranie się w dokształcaniu.
4. Promocja miasta Płocka i popieranie
wszelkich inicjatyw zmierzających do
poprawy życia społeczności tego miasta.
5. Pobudzanie świadomości społeczeństwa
w zakresie praw i obowiązków obywateli ale
również władz samorządowych, instytucji i
urzędów, pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych.
6. Ochrona najuboższych, dzieci i
młodzieży oraz seniorów.
Polska
1. Organizowanie spotkań, prelekcji,
wystaw, koncertów oraz innych imprez.
2. Utworzenie ośrodka informacji
publicznej w zakresie pomocy społecznej,
wolontariatu, kontaktów z urzędami.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Współpraca z wszelkimi osobami oraz
instytucjami o podobnych celach działania.
5. Występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach związanych z realizowanymi
przez stowarzyszenie celami.
6. Opiniowanie projektów dotyczących
pomocy społecznej i środowiskowej,
wolontariatu, pomocy żywnościowej.
7.Inne działania realizujące cele statutowe.

Waldemar Górecki –
Przewodniczący

Uchwała nr 5/2016 z
dnia 05.03.2016 r.

Nie

WSA-I-ZE.512.5.2016.BB

Uchwała z dnia
30.11.2016 r. o przyjęciu
Regulaminu
stowarzyszenia zwykłego

Nie

WSA-I-ZE.512.4.2016.BB

Wojciech Kozakiewicz –
Członek
Zdzisław Rendaszka Członek

Zbigniew Pawlak –
Sekretarz

1. Działalność oświatowo – wychowawcza,
kulturalna związana ze sportami wodnymi i
turystyką.
2. Promocja i propagowanie sportów
wodnych jako części kultury fizycznej
społeczeństwa.
3. Organizowanie i współorganizowanie
szkoleń, kursów i rejsów podnoszących
kwalifikacje ich uczestników.
4. Prowadzenie działalności integrującej
członków stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, turystyczną,
rekreacyjną i towarzyską.
5. Utrzymywanie w czystości i zapobieganie
dewastacji środowiska wodnego.
6. Wszelka inna działalność sprzyjająca
rozwojowi stowarzyszenia oraz realizacji
jego celów.

3.

Stowarzyszenie
reprezentowane jest
przez Zarząd:

Sławomir Blekicki –
Skarbnik
Zarząd reprezentuje
stowarzyszenie na
zewnątrz i działa w jego
imieniu.
Do zawierania umów,
udzielania
pełnomocnictw i
składania innych
oświadczeń woli w
szczególności w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy
dwóch członków zarządu
działających łącznie.

ul. Szarych
Szeregów 21/14
09-410 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Marianna Mazurowska.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

4.

„Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców
Płocka – Wolne Miasto Płock”

17.01.2017 r.

1. Propagowanie lokalnego dziedzictwa
historycznego i kulturowego.
2. Propagowanie wartości demokratycznych
i postaw obywatelskich w lokalnym
społeczeństwie.
3. Propagowanie treści patriotycznych
wśród dzieci i młodzieży.
4. Propagowanie wśród lokalnego
społeczeństwa tematyki praw człowieka
oraz swobód obywatelskich.
Rzeczpospolita Polska
1. Organizowanie zajęć edukacyjnych i
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie warsztatów, spotkań
dyskusyjnych.
3. Organizowanie konkursów i innych
imprez mających na celu promocję
działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Organizowanie kampanii promocyjno –
informacyjnych.
5. Działalność wydawnicza.
6. Występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji
publicznej, władz, instytucji, urzędów.
7. Organizowanie zgromadzeń publicznych i
akcji wspierających.

ul. Wyszogrodzka
38A
09-402 Płock

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane
przez przedstawiciela:
Iwona Modrzejewska.
Do zwierania umów,
udzielania
pełnomocnictwa i
składania innych
oświadczeń woli w
szczególności w
sprawach majątkowych
wymagane są podpisy
dwóch członków
Stowarzyszenia i
Przedstawiciela
działających łącznie.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2016 z dnia
30.12.2016 r. o przyjęciu
Regulaminu
stowarzyszenia zwykłego

Nie
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