EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH NADZOROWANA PRZEZ STAROSTĘ GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Daty
wpisów
do
ewidencji

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

GolubskoDobrzyńska
Społeczna
Inicjatywa

Eko-Kraina

GolubskoDobrzyńskie
Towarzystwo
Rowerowe GTR

Kowalewskie
Stowarzyszenie
Motocyklowe
WOLNE ORŁY

23.01.2017 r.

Teren
Cel/cele działania stowarzyszenia
działania
Środki działania stowarzyszenia
zwykłego
stowarzysze
zwykłego
nia zwykłego
4.

31.08.2017 r.

5.

1) Rozwój kultury i turystyki Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego,
2)Promowanie zdrowego stylu życia,
3) Czynny udział w życiu kultury i
oświaty.

Powiat
GolubskoDobrzyński

1) Akcje informacyjne i społeczne,

1) Działalność na rzecz przyjaznego i
ekologicznego środowiska wsi Mlewo i
sąsiednich miejscowości w interesie
lokalnej wspólnoty samorządowej oraz
dbałość o ochronę przyrody i jego
otoczenia.

Rzeczpospolita
Polska

1) Inspirowanie i wspieranie inicjatyw

1) popularyzowanie roweru jako
alternatywnego, ekologicznego i
zdrowego środka komunikacji,
promowanie turystyki rowerowej oraz
działania na rzecz poprawy infrastruktury
rowerowej,
2) współdziałanie ze związkami ,
stowarzyszeniami i organizacjami
mającymi podobne cele statutowe,
3) popularyzowanie zasad
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
działanie na rzecz bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego,
4) organizowanie i przeprowadzanie
imprez o charakterze turystycznym oraz
sportowym,
5) stworzenie własnej drużyny kolarskiej,
biorącej udział w krajowych i
zagranicznych imprezach sportowych i
turystycznych,
6) współpraca z organami administracji
publicznej w zakresie realizacji zadań
związanych z promowaniem i organizacją
kolarstwa,
7) organizowanie zebrań, konferencji,
debat, szkoleń, warsztatów, itp.,
8) działania na rzecz rozwoju i integracji
lokalnych środowisk sportowych,
9) wspieranie lokalnych inicjatyw
społecznych,
10) promowanie zdrowego stylu życia.

Rzeczpospolita
Polska oraz
poza granicami
kraju

1) rozpowszechnianie wiedzy o
ul. Sosnowa 2A
zasadach bezpiecznego uczestnictwa
87-400 Golubrowerzystów w ruchu drogowym,,
Dobrzyń
2) współdziałanie z organami
administracji samorządowej i rządowej
w sprawach dotyczących statutowych
celów stowarzyszenia,
3) współpraca z organizacjami,
instytucjami, grupami społecznymi i
osobami fizycznymi, posiadającymi
podobne cele działania,
4) organizowanie akcji oraz imprez
propagujących rower oraz inne
ekologiczne środki transportu,
5) organizowanie imprez o charakterze
sportowym, rekreacyjnym i
turystycznym,
6) organizowanie szkoleń, wykładów,
warsztatów, sympozjów, seminariów,
konferencji, zjazdów, narad,
konkursów, wystaw związanych z
promocją i rozwojem ruchu
rowerowego,
7) współpraca z mediami,
8) działania na rzecz rozwoju i
integracji lokalnych środowisk
sportowych,
9) propagowanie aktywności fizycznej i
innych form zdrowego stylu życia,
10) prowadzenie działalności
wydawniczej i publicystycznej
związanej z celami stowarzyszenia,
11) publikowanie na własnej stronie
internetowej aktualnych informacji na
temat działalności stowarzyszenia,
12) gromadzenie środków finansowych
na realizację celów statutowych
stowarzyszenia,
13) inne działania zgodne z celami
stowarzyszenia inspirowane przez jego
członków.

1) Prowadzenie działalności edukacyjnej
i kulturalnej,
2) Prowadzenie własnej działalności
charytatywnej,
3) Wspieranie dzieci i młodzieży,
4) Poszerzanie wiedzy z zakresu techniki
motocyklowej,
5) Prowadzenie działalności edukacyjnej
na temat bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz pomocy medycznej w
zdarzeniach drogowych,
6) Integracja ludzi o zainteresowaniach
związanych z ruchem motocyklowym,

Rzeczpospolita
Polska oraz
poza granicami
kraju

16.05.2017 r.

6.07.2017 r.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

happeningi,
2) Organizacja konkursów, wydarzeń
kulturowych,
3) Czynne wspieranie uczniów w
ponadprogramowym rozwoju

oraz akcji obywatelskich w celu
aktywnego uczestnictwa mieszkańców
życiu publicznym,
2) Działalność informacyjna,
edukacyjna oraz wydawnicza w celu
kształtowania postaw obywatelskich i
prospołecznych,
3) Propagowanie idei ekologicznych i
prawa ochrony przyrody w życiu
społeczności lokalnej,
4) Opracowywanie i wyrażanie
stanowisk w celu przeciwdziałania
powstawania szkód w środowisku
naturalnym – nieprawidłowości
związanych z decyzją władz
samorządowych czy też działalnością
firm i innych osób.

1) Propagowanie i popularyzowanie
turystyki motocyklowej,
2) Organizowanie wyjazdów
motocyklowych, zlotów, różnego
rodzaju imprez motocyklowych oraz
uczestnictwo w tego typu imprezach
organizowanych przez podobne
stowarzyszenia i kluby motocyklowe,
3) Upowszechnianie ruchu
motocyklowego za pośrednictwem
mediów i Internetu,
4) Pozyskiwanie sponsorów i funduszy
dla celów statutowych,

Reprezentacja
stowarzyszeni
a zwykłego

6.

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszeni
a zwykłego
7.

Regulamin
działalności
stowarzysze
nia zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

8.

9.

Zastosowani
Przekształce
Likwidator
e wobec
nie lub
stowarzysz stowarzysze
rozwiązanie
enia
nia zwykłego
stowarzysze
zwykłego
środków
nia zwykłego
nadzoru
10.

11.

12.

Uwagi

13.

ul. Kilińskiego 29
87-400 GolubDobrzyń

Karol Przybylski –
Przedstawiciel
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2 z
dnia 1 stycznia
2017 r. o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

OS.512.1

Mlewo 39 A
87-410 Kowalewo
Pomorskie

Zarząd:
Michał
Moszczyński –
Prezes Zarządu
Adam Pernak –
Członek Zarządu,
Dawid
Wilmanowicz –
Członek Zarządu

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 3 z
dnia 12 maja
2017 r.
Zebrania
Założycielskieg
o o uchwaleniu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

OS.512.2

Zarząd:
Grażyna
Mierzejewska –
Prezes Zarządu
Paweł
Brzuskiewicz –
Wiceprezes,
Daria Hejnowska
– Sekretarz,
Radosław
Kolenderski –
Skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
2/2017 z dnia
28 kwietnia
2017 r.
Zebrania
Założycielskieg
o o uchwaleniu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

OS.512.3

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

OS.512.4

ul. Toruńska 6
87-410 Kowalewo
Pomorskie

Uchwała Nr
5/2018 z dnia 6
lipca 2018 r.
zmieniająca
Regulamin
Stowarzyszenia

Zmiana składu
Zarządu:
Uchwała Nr
2/2020 z dnia
23.07.2020 r. w
sprawie powołania
Zarządu
GolubskoDobrzyńskiego
Towarzystwa
Rowerowego.
Zarząd:
Grażyna
Mierzejewska –
Prezes Zarządu
Paweł
Brzuskiewicz –
Wiceprezes,
Piotr Rybiński –
Sekretarz,
Radosław
Kolenderski –
Skarbnik

Zarząd:
Janusz Zieliński –
Prezes Zarządu
Andrzej
Gręźlikowski –
Członek Zarządu,
Mirosław Splitt –
Członek Zarządu

Zmiana
regulaminu:
Uchwała Nr
1/2020 z dnia
23.07.2020 r. w
sprawie zmian
Regulaminu
GolubskoDobrzyńskiego
Towarzystwa
Rowerowego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
3/2017 z dnia
19 maja 2017 r.
Zebrania
Założycielskieg
o o uchwaleniu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego
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7) Promowanie Miasta Kowalewo
Pomorskie.

5.

6.

7.

8.

Stowarzyszenie
Wędkarskie
ŻAGIEL

Niezależna Akcja
Samorządowa

Stowarzyszenie
Bliżej Szkoły

Przywrócić pamięć

3.08.2018 r.

5) Promowanie miasta Kowalewo
Pomorskie na wszelkich imprezach, w
których uczestniczyć będą członkowie
Stowarzyszenia,
6) Integracja ludzi o zainteresowaniach
związanych z ruchem motocyklowym,
7) Organizowanie szkoleń i kursów,
8) Prowadzenie działalności
promocyjnej i informacyjnej o pracy
Stowarzyszenia z uwzględnieniem
lokalnych mediów,
9) Podejmowanie innych zgodnych z
prawem przedsięwzięć jakie okażą się
celowe dla realizacji statutowej
działalności.

1) Propagowanie wędkarstwa i etyki
wędkarskiej,
2) Kształtowanie i dbałość o środowisko
naturalne,
3) Rozwijanie zainteresowań
środowiskiem naturalnym i Sportem
wędkarskim wśród młodzieży,
4) Ochrona łowisk oraz pozyskiwanie
nowych terenów wędkarskich,
5) Współpraca z samorządami oraz
zakładami pracy w zakresie popularyzacji
sportu wędkarskiego oraz rekreacji.

Rzeczpospolita
Polska

1) Organizowanie szkoleń, spotkań i
zawodów wędkarskich,
2) Ochrona rzadkich gatunków ryb,
ptaków, roślin i zwierząt,
3) zarybianie i zagospodarowywanie
łowisk własnych,
4) organizowanie z innymi
towarzystwami i organizacjami
wędkarskimi wspólnych spotkań i
zawodów wędkarskich,
5) pozyskiwanie nowych członków,
również spośród młodzieży,
6) pozyskiwanie środków finansowych
z budżetu Gminy Zbójno oraz
projektów w ramach dotacji z Unii
Europejskiej.

Działyń 57
87-645 Zbójno

Zarząd:
Piotr Bednarek –
Prezes Zarządu,
Jerzy Buler–
Zastępca
Prezesa, Roman
Cichowicz –
Skarbnik,
Dariusz
Dąbrowski –
Sekretarz,
Krzysztof
Przybyszewski –
Członek Zarządu

Komisja
Rewizyjna:
Wojciech
Wojciechowski –
Przewodniczący,
Wiesław
Piotrowski –
Członek,
Marek
Sztamborski –
Członek

Uchwała Nr
2/2018 z dnia
11 lipca 2018 r.
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.5

1) Wspieranie postaw demokratycznych i
patriotycznych,
2) Rozwój samorządności,
3) Aktywizowanie społeczności lokalnej.

Powiat
GolubskoDobrzyński

1) Organizowanie wydarzeń i imprez
okolicznościowych,
2) Prowadzenie działań informacyjnych
i edukacyjnych,
3) Spotkania z przedstawicielami
społeczności lokalnej,
4) Udział w wydarzeniach
samorządowych i kulturalnych na
terenie powiatu.

ul. Żeromskiego
5/31
87-400 GolubDobrzyń

Michał Piotrowicz
– Przedstawiciel
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2 z
dnia 25 lipca
2018 r. o
przyjęciu
Regulaminu
Stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.6

16.08.2018 r.

4.01.2019 r.

15.01.2019 r.

1) Prowadzenie działalności społecznej,
Województwo
edukacyjnej, kulturalnej i sportowej,
Kujawskozwłaszcza zakresie inicjowania,
Pomorskie
wspierania i pomocy w
przedsięwzięciach społecznych i
edukacyjno-kulturalnych , w
szczególności na rzecz dzieci i młodzieży
i osób dorosłych, a także wspieranie
dzieci i młodzieży,
2) Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób,
3) Aktywizacja i integracja środowiska
lokalnego,
4) Współudział w dbaniu o zdrowie
dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym
seniorów,
5) Przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym,
6) Działalność na rzecz edukacji i
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych
osób niepełnosprawnych oraz ich
integracji ze środowiskiem ludzi
zdrowych, a także wspierania inicjatyw i
działań w dziedzinie kultury zdrowotnej,
7) Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu,
8) Upowszechnianie rekreacji ruchowej,
turystyki oraz innych form aktywnego
wypoczynku,
9) Działalność na rzecz Zespołu Szkół
w Kowalewie Pomorskim.

ul. Św. Mikołaja 6
1) Wspieranie inicjatyw na rzecz
87-410 Kowalewo
zagospodarowania czasu wolnego
Pomorskie
dzieci i młodzieży,
2) Organizowanie imprez
integracyjnych, kulturalnych,
edukacyjnych i sportowych,
3) Organizowanie warsztatów
twórczych dla dzieci i młodzieży,
szczególnie zajęć plastycznych,
muzycznych, teatralnych oraz
filmowych,
4) Organizacja wypoczynku oraz zajęć
edukacyjnych, rekreacyjnych,
turystycznych, kulturalnych,
sportowych i innych dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych, w tym
znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej,
5) Organizowanie zajęć w zakresie
sportu, 6) Organizowanie konferencji,
seminariów, szkoleń i wykładów,
6) Opracowanie i realizacją programów
pomocy skierowanych do dzieci i
młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej bądź życiowej oraz wiele
innych.

Zarząd:
Krzysztof
Zaniewski –
Prezes Zarządu,
Anita Jodłowska –
Wiceprezes,
Dorota Jankowska
- Skarbnik

Komisja
Rewizyjna:
Marek
Łobodziński –
Przewodniczący,
Magdalena
Śliwińska –
Członek,
Joanna
Karwaszewska –
Członek

Uchwała z dnia
7 grudnia 2018
r. o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego Bliżej
Szkoły

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.7

1) Trwałe upamiętnianie miejsc,
wydarzeń i osób związanych z bogatą
historią Miasta i Powiatu,
2) Edukacja młodego pokolenia poprzez
czynny udział w uroczystościach
organizowanych przez stowarzyszenie,
3) Dokumentowanie tradycji i historii
Miasta i Powiatu w formie publikacji.

1) Organizowanie imprez o
charakterze historyczno-edukacyjnym,
2) Fundowanie tablic poświęconym
wydarzeniom historycznym, 3) Dbanie
o kulturę niematerialną regionuorganizowanie spotkań i konferencji z
ciekawymi ludźmi.

Ewa
Kaźmierkiewicz –
Przedstawiciel
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
2/2019 z dnia 7
stycznia 2019 r.
z zebrania
założycielskiego
stowarzyszenia

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.8

Powiat
GolubskoDobrzyński

Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
ul. Żeromskiego 11
87-400 GolubDobrzyń
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10.

11.

12.

Stowarzyszenie
Krzewienia Sportu
Korona Gałczewko

Stowarzyszenie
Kreatywna Gmina
Golub-Dobrzyń

Stowarzyszenie
Okolic Gminy
Ciechocin
ISKIERKA

22.02.2019 r.

4.03.2019 r.

13.03.2019 r.

1) Krzewienie sportu wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych,
2) Wychowywanie przez sport,
3) Promocja sołectwa Gałczewko.

Rzeczpospolita
Polska

1) Współdziałanie z organami
samorządowymi i państwowymi,
2) Uczestnictwo w rozgrywkach i
zawodach sportowych,
3) Organizowanie zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych.

Świetlica wiejska
Gałczewko 9
87-400 GolubDobrzyń

Michał
Gąsiorowski –
Przedstawiciel
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
8 lutego 2019 r.
o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.10

1) Działalność na rzecz rozwoju obszarów

Powiat
wiejskich i ich mieszkańców, w tym
Golubskoanimacja i aktywizacja społeczności
Dobrzyński
lokalnej,
2) Organizacja wypoczynku i czasu
wolnego dzieci, młodzieży i osób
starszych,
3) Działalność na rzecz osób w wieku
szkolnym i emerytalnym,
4) Prowadzenie działalności społecznej,
edukacyjnej, sportowej i kulturalnej,
5) Wszechstronna edukacja i rozwój ludzi
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
młodzieży i osób starszych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
6) Kształtowanie postaw pro kulturalnych
oraz prospołecznych,
7) Krzewienie wartości patriotycznych,
upowszechnianie wiedzy z zakresu
historii tradycji narodowych Polski i
inicjowanie porozumienia między
pokoleniami,
8) Kształtowanie patriotyzmu,
9) Popularyzowanie i wspieranie działań
na rzecz regionu i gminy,
10) Wspieranie, upowszechnianie oraz
promocja zdrowia człowieka i profilaktyki
prozdrowotnej,
11) Inicjowanie, wspieranie i
organizowanie działalności sportowej,
12) Działalność charytatywna,,
13) Działalność na rzecz edukacji i
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych
osób niepełnosprawnych,
14) Wspieranie i promowanie demokracji
oraz społeczeństwa obywatelskiego,
15) Promocja i ochrona środowiska
naturalnego oraz zwiększenie
świadomości ekologicznej,

1) Organizowanie oraz wspieranie
Sokoligóra 29
inicjatyw na rzecz zagospodarowania
87-400 Golubczasu wolnego dzieci, młodzieży i osób Dobrzyń
dorosłych,
2) Organizowanie warsztatów
twórczych dla dzieci młodzieży i
dorosłych,
3) Organizowanie imprez, konkursów,
gal koncertów i innych wydarzeń
kulturalnych,
4) Organizowanie wydarzeń w zakresie
sportu,
5) Promocja zdrowia i zdrowego trybu
życia oraz podejmowanie działań
profilaktycznych chroniących szeroko
rozumiane zdrowie społeczności,
6) Wzajemne wspieranie się członków
społeczności w podejmowanych
działaniach,
7) Wspieranie wszechstronnego
rozwoju społeczności lokalnej,
8) Organizowanie obozów, wycieczek i
koloni, które za swój cel mają
poznawanie naszego regionu i kraju,
9) Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i dyskryminacji osób
wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
10) Pomoc w aktywizowaniu osób
niepełnosprawnych,
11) Podnoszenie świadomości
ekologicznej,
12) Współpraca z samorządami,
instytucjami, organizacjami oraz
osobami fizycznymi zainteresowanymi
działalnością stowarzyszenia
13) Podejmowanie działań na rzecz
pozyskiwania środków finansowych z
dotacji i darowizn,
14) Prowadzenie własnej działalności
charytatywnej.

Patryk Skorski –
Przedstawiciel
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
24 lutego 2019
r. o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.11

1) Integracja środowiska lokalnego,
Powiat
2) Pobudzanie środowiska lokalnego do
Golubskodziałania na rzecz współpracy ze szkołą i Dobrzyński
wspierania realizacji jej zadań
edukacyjnych i wychowawczych,
3) Wspieranie inicjatyw na rzecz
zagospodarowania czasu wolnego dzieci
i młodzieży, osób dorosłych, w tym
seniorów,
4) Organizowanie imprez integracyjnych,
kulturalnych i edukacyjnych,
5) Promocja zdrowia i zdrowego stylu
życia,
6) Rozwijanie kontaktów i wymiana
doświadczeń z krajowymi i
zagranicznymi środowiskami
organizacyjnymi zajęcia i działania
integracyjne na rzecz środowiska
lokalnego,
7) Kształtowanie postaw kulturalnych i
społecznych,
8) Inicjowanie działań sprzyjających
pozytywnym zmianom w środowisku
lokalnym,
9) Współpraca z instytucjami
państwowymi oraz organizacjami
pozarządowymi,
10 )Stwarzanie możliwości
wszechstronnego rozwoju,
11) Propagowanie twórczości
artystycznej, rozbudzanie talentów u
dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
12) Prowadzenie działalności edukacyjnej
i kulturalnej.

1) Organizowanie warsztatów
Ciechocin 167
twórczych dla dzieci i młodzieży,
87-408 Ciechocin
szczególnie zajęć plastycznych,
muzycznych, teatralnych oraz
filmowych,
2) Propagowanie i organizowanie
wymiany międzykulturowej, w
szczególności poprzez organizację
wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
3) Organizowanie konferencji,
seminariów, szkoleń i wykładów,
4) Organizowanie imprez kulturalnych,
5) Organizowanie spotkań z ciekawymi
ludźmi dla dzieci, młodzieży i seniorów,
6) Organizowanie konkursów i
przeglądów,
7) Organizowanie wycieczek,
wyjazdów do kina, teatru, opery,
muzeum itp.,
8) Działalność wydawnicza,
9) Psychologiczne, rzeczowe i
informacyjne wspieranie rodzin w
trudnej sytuacji życiowej.

Kinga Zakrzewska
- Przedstawiciel
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
nie
2/2019 z dnia 6
marca 2019 r. w
sprawie
przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.12
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13.

14.

15.

16.

Towarzystwo
Miłośników
Kowalewa
Pomorskiego

Czysta Wieś

Powiatowa
Społeczna Straż
Rybacka

Stowarzyszenie
Pomocy – Bliżej
Siebie

30.07.2019 r.

17.10.2019 r.

6.12.2019 r.

12.12.2019 r.

1) Spotkania z ciekawymi ludźmi,
2) Propagowanie i promocja gminy oraz
zapoznawanie z historia miasta,
3) Organizacja i przeprowadzenie
konkursu balkonowego.

Miasto Gmina
Kowalewo
Pomorskie

1) Rekreacja i spotkania plenerowe,
2) Udział w imprezach rocznicowych,
3) Działalność historyczna-aktualności
z gminy.

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury im.
Władysława
Reymonta
ul. Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo
Pomorskie

Anna Grabowska
– Przedstawiciel
stowarzyszenia
zwykłego

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
5/2019 z dnia 8
lipca 2019 r. w
sprawie
uchwalenia
regulaminu

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.13

1) Przeciwdziałanie przedsięwzięciom
potencjalnie oddziałującym na
środowisko,
2) Podnoszenie poziomu świadomości
ekologicznej,
3) Dbałość o zdrowie człowieka,
4) Działanie na rzecz ochrony
środowiska przed zagrożeniami
prowadzącymi do zanieczyszczeń ziemi,
wody, powietrza oraz ochrony przed
nadmiernym hałasem,
5) Ochrona praw i dobrostanu ludzi oraz
ochrona zwierząt w Gminie Kowalewo
Pomorskie
6) Wspieranie uczestnictwa społeczności
lokalnych w ochronie środowiska
naturalnego, siedzib ludzkich i
gospodarstw rodzinnych,
7) Współpraca z jednostkami
samorządowymi i państwowymi
zwłaszcza z instytucjami ochrony
środowiska,
8) Działania na rzecz rozwoju wsi przy
jednoczesnej dbałości o zachowanie jej
wiejskiego charakteru
9) Współtworzenie lokalnego prawa.

Gmina
Kowalewo
Pomorskie

1) Rozpowszechnienie materiałów
edukacyjnych,
2) Organizowanie akcji informacyjnych
i edukacyjnych
3) Organizowanie protestów, pikiet i
manifestacji,
4) Składanie petycji,
5) Opiniowanie inicjatyw lokalnych
władz samorządowych oraz
przedsiębiorców,
6) Współpracę z jednostkami
samorządowymi i państwowymi,
zwłaszcza z instytucjami ochrony
środowiska,
7) Inicjowanie i uczestnictwo w
postępowaniach administracyjnych i
sądowych w zakresie określonym
prawem, we wszystkich sprawach
związanych z celami stowarzyszenia,
8) Aktywny udział przy tworzeniu
lokalnego prawa.

Wielkie Rychnowo
67
87-410 Kowalewo
Pomorskie

Zarząd:
Zbigniew Musiał –
Przewodniczący
Zarządu,
Beata Szymeczko
– Członek
Zarządu,
Bogusława
Aleksińska –
Członek Zarządu
Anna Dawiec Skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
2/2019 z dnia 9
października
2019 r.w
sprawie
przyjęcia
regulaminu
Stowarzyszenia
Czysta Wieś

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.14

1) Zarybianie jezior,
2) Ochrona ryb i wód,
3) Ochrona środowiska przed
zanieczyszczeniami,
4) Walka z kłusownictwem.

Powiat
GolubskoDobrzyński

1) Propagowanie wędkarstwa wśród
społeczeństwa,
2) Współdziałanie z władzami
samorządowymi,
3) Kontrole akwenów wodnych,
4) Pozyskiwanie środków na
działalność stowarzyszenia.

ul. Katarzyńska 4,
87-400 GolubDobrzyń

Kazimierz
Blokowski –
Przedstawiciel
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
2/2019 z dnia
27 listopada
2019 r. w
sprawie
przyjęcia
regulaminu
Stowarzyszenia

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.15

Magdalena
Jakubaszek –
Przedstawiciel
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia
28 listopada
2019 r. o
założeniu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.16

1) Prowadzenie działalności opiekuńczo- Województwo
wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej
Kujawskow zakresie inicjowania, wspierania i
Pomorskie
pomocy w realizacji przedsięwzięć na
rzecz dzieci i młodzieży przebywających
w Powiatowej Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Wielgiem, oraz w
Powiatowej Placówce Opiekuńczo
Wychowawczej Typu Specjalistyczno
Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu, a
także na rzecz wychowanków
usamodzielnionych,
2) Promowanie i organizacja
wolontariatu,
3) Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych,
4) Działania na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym ze względu
na uzależnienia (alkoholizm,
narkomania), osób zagrożonych
demoralizacją i ofiar przemocy domowej.
5) Działalność charytatywna,
6) Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu,
7) Organizowanie wypoczynku dzieci i
młodzieży,
8) Wspieranie działalności na rzecz
zdrowia,
9) Pomoc w organizacji wyposażenia
PPOW w Wielgiem oraz PPOWTST w
Golubiu-Dobrzyniu w sprzęt sportowy,
komputerowy, środki i pomoce
dydaktyczne,
10) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć
mających na celu zmianę postaw
społecznych wobec osób
niepełnosprawnych, walkę ze
stereotypami i uprzedzeniami, pomoc w
osiągnięciu samodzielności i
niezależności życiowej przez tą grupę
społeczeństwa,
11) Praca na rzecz osób bezpośrednio i
pośrednio zagrożonych społecznym
wykluczeniem ze względu na
pochodzenie, wyznanie, sytuacje prawnoekonomiczną, sytuację życiową ze
szczególnymi uwzględnieniem dzieci i
młodzieży,
12) Organizacja szkoleń, warsztatów z
szeroko pojętej profilaktyki rodziny,
13) Prowadzenie grup wsparcia dla osób
uzależnionych od środków zmieniających
świadomość (alkohol, narkotyki), praca z

1) Organizowanie konferencji,
Ul. Koppa 1F, 87seminariów, spotkań warsztatowych i
400 Golub-Dobrzyń
szkoleniowych o charakterze lokalnym,
krajowym i międzynarodowym,
2) Współpraca z instytucjami
administracji państwowej i
samorządowej, instytucjami
kulturalnymi, organizacjami
społecznymi i młodzieżowymi, a także
z osobami fizycznymi w Polsce i za
granicą w realizacji celów statutowych,
3) Podejmowanie działań związanych z
rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
4) Organizowanie zajęć rozwijających
twórcze myślenie dzieci i młodzieży, w
szczególności zajęć plastycznych,
muzycznych, sportowych, teatralnych
mających na celu terapię oraz
profilaktykę,
5) Propagowanie i organizowanie
różnorodnych form rekreacji,
szczególnie przez organizację
wyjazdów, biwaków, wycieczek,
wydarzeń sportowych.
6) Organizowanie imprez kulturalnych,
sportowych i edukacyjnych,
7) Wydawanie czasopism, broszur,
informatorów związanych z
działalnością stowarzyszenia,
8) Gromadzenie środków
materialnych i pozamaterialnych
przeznaczonych na finansowanie
realizacji celów statutowych.

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH NADZOROWANA PRZEZ STAROSTĘ GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
rodzinami,
14) Współpraca z grupami propagującymi
trzeźwy, wolny od środków zmieniających
świadomość tryb życia t.j. Anonimowi
Alkoholicy, Anonimowi Narkomani, Al.Anon, Al.- Ateen,
15) Współpraca z terapeutami,
psychologami, oddziałami detoksykacji,
ośrodkami leczenia uzależnień.

17.

18.

19.

Zespół Muzyki
Dawnej „Capella
Antiqua Castelli
Golubiensis”

Stowarzyszenie
Młodzieżowe
Golub-Dobrzyń

2.03.2020 r.

1) Kształtowanie zainteresowań i
zamiłowań muzycznych,
2) Kształtowanie i upowszechnianie
kultury renesansu,
3) Twórcze pobudzanie aktywności
muzycznej oraz promowanie dorobku
artystycznego, kulturalnego członków
Zespołu Muzyki Dawnej.

1) Krzewienie lokalnej historii i
przekazywanie jej młodym ludziom,
2) Aktywne włączanie się w życie lokalnej
23.03.2020 r. społeczności,
3) Aktywny udział w obchodach,
rocznicach i świętach państwowych.

Stowarzyszenie
22.10.2021 r.
Strzeleckie KBK3M

1) Propagowanie strzelectwa
sportowego
2) Propagowanie łowiectwa i
uświadamianie społeczeństwa w
sprawach łowieckich
3) Rozwijanie zainteresowań
strzeleckich

Rzeczpospolita
Polska

1) Organizacja koncertów, spotkań,
imprez muzycznych,
2) Organizacja szkoleń i warsztatów,
3) Współpraca i współdziałanie z
władzami samorządowymi,
oświatowymi, instytucjami ze
środowisk muzycznych.

Elgiszewo 150,
87-408 Ciechocin

Anna Kuc –
Przedstawiciel
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
2/2020 z dnia
24 lutego 2020
r. o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.17

Powiat
GolubskoDobrzyński

1) Organizowanie w szkołach miejskich
i powiatowych żywych warsztatów
historii,
2) Tworzenie rekonstrukcji
historycznych związanych z regionem,
3) Organizacja wycieczek do miejsc
związanych z historią regionu i kraju.

Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
ul. Żeromskiego 11
87-400 GolubDobrzyń

Jakub Kamiński –
Przedstawiciel
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2 z
dnia 18 marca
2020 r.

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.18

Rzeczpospolita
Polska

1) Udostępnienie strzelnicy
2) Dzielenie się wiedzą oraz
doświadczeniem
3) Zrzeszenie członków w
stowarzyszeniu

Borówno 43,
87-410 Kowalewo
Pomorskie

Mariusz Banasik
– Przedstawiciel
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr
2/2021 z dnia
29 września
2021 r. o
przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ORS.512.19

Nie dotyczy

