
 EWIDENCJIA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH  BĘDĄCYCH  POD  NADZOREM                                              

STAROSTY MOGILEŃSKIEGO 

(Obowiązująca od 20 maja 2016 roku) 

Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 

do ewidencji1) 

1. Cel/cele 

działania  

stowarzyszenia 

zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 
2. Teren działania  

stowarzyszenia 

zwykłego3) 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Stowarzyszenie 

Zwykłe „Różowe 

Binokle”   

26.01.2017 rok  1. 1. Działalność 

edukacyjna na 

rzecz osób 

dorosłych, dzieci i 

młodzieży, 

2. Rozwój kultury, 

sztuki i ochrona 

dóbr kultury i 

tradycji, 

3. Reklama i 

promocja regionu, 

4. Działanie na 

rzecz porządku i 

bezpieczeństwa 

publicznego i 

przeciwdziałanie 

patologiom 

społecznym, 

5. Działanie na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych

6.Rozwój wspólnot 

i społeczności 

lokalnych, 

7. Działania na 

rzecz ochrony 

środowiska, 

8. Zaspokajanie 

potrzeb 

ul. Prusa 32/1 

88-320 

Strzelno 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Grzegorz Stręk   

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej  

Uchwała nr 

2/2017 z dnia 

23.01.2017 rok 

NIE     OP.512.1.20

17 



zdrowotnych w 

tym organizacja 

działań o 

charakterze 

zdrowotnym 

służących w 

szczególności 

przeciwdziałaniu 

uzależnieniom od 

alkoholu, 

narkotyków, 

tytoniu i innych 

środków 

odurzających 

zarówno wśród 

dorosłych, jak i 

dzieci i młodzieży. 

 

 2. Siedzibą 

Stowarzyszenia 

jest miejscowość 

Strzelno. 

Stowarzyszenie 

może działać na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej i poza tym 

obszarem, w 

zakresie 

uzasadnionym 

celami 

Stowarzyszenia. 

3. 1.Organizowanie 

występów 

autorskich i 

aktorskich, 

2.Czytanie 

ciekawych książek 

dzieciom w 

szpitalach. 

bibliotekach, 

świetlicach itp., 

3. Zachęcanie do 

dialogu i rozwoju 

w szeroko 

rozumianym 

artystycznym 

wyrażaniu sztuki, 

4. Wydawanie 

książek i 

audiobooków, 

plakatów i broszur, 

5.Nawiązywanie 

kontaktów z 

wpływowymi 

osobami i 



instytucjami, 

6. Organizowanie 

wszelkich form 

edukacji dla dzieci, 

młodzieży i osób 

dorosłych, 

7. Szeroko 

rozumiana 

działalność 

kulturowa, w tym 

działalność na 

rzecz zachowania        

i rozwoju lokalnej 

tożsamości, 

tradycji, 

obyczajów i dóbr 

kultury,  

8. Ochronę 

przyrody i 

krajobrazu, 

wspieranie rozwoju 

turystyki, a także 

upowszechnianie 

wiedzy 

ekologicznej, 

9. pomoc dla osób 

niepełnosprawnych 

poprzez min. 

realizacje zajęć 

integracyjnych.  

 

2.   1.          

2. 

3. 

3.  
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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. 

 


