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2
3
4
5
Gostynińskie Centrum 09.01.2017r. 1.
Bolesławów 16a,
- rozwój organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości na terenie województwa mazowieckiego,
Rozwoju Organizacji
09-500 Gostynin
w szczególności regionu powiatu gostynińskiego i płockiego,
Pozarządowych i
Przedsiębiorczości
- ograniczenie bezrobocia oraz wspierania rozwoju przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP,
(GCR)
- rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny obszaru działania stowarzyszenia, głównie regionu powiatu
gostynińskiego i płockiego,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- rozwój i promocja realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno - Prawnego,
- promocja ekonomii społecznej i rozwój ekonomii społecznej na terenie działania stowarzyszenia,
- promocja i rozwój wolontariatu,
- rozwój polityki senioralnej na terenie działania Stowarzyszenia,
-tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- rozwój idei edukacji w każdym wieku i wspieranie powstania różnych form, edukacji oraz opieki dla
dzieci od lat 3 po edukacje seniorów,
- ochrona środowiska i promocja zachowań proekologicznych,
- promocja zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej,
2.
Województwo Mazowieckie;
3.
- prowadzenie doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz organizacji
pozarządowych w tym również pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie do programów
pomocowych oraz wdrażaniu systemów zarządzania jakością,
- wspólna realizacja projektów z innymi podmiotami z wykorzystaniem pozyskanego dofinansowania
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zwykłe
reprezentowane
przez
Przedstawiciela Mariola JózwiakWęclewska
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1

Nie

-

W przypadku
likwidacji,
zgodnie z
regulaminem
Likwidatorem
jest
Przedstawiciel Mariola
Józwiak Węclewska

-

PR.512.1
.2017

z dostępnych programów pomocowych,
-podejmowanie inicjatyw społecznych z zakresu promocji regionu powiatu gostynińskiego i płockiego,
w tym rozwoju demokracji lokalnej i promocji postaw obywatelskich,
- pośrednictwo pracy,
- prowadzenie i organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów, w tym prowadzenie
i organizacja szkoleń, podnoszących kwalifikacje zawodowe mieszkańców powiatu gostynińskiego
i płockiego jak również innych regionów,
- podejmowanie innych inicjatyw zwiększających szanse mieszkańców na rynku pracy,
- pomoc w przystosowaniu się mieszkańców powiatu gostynińskiego i płockiego, w tym głównie kobiet
do wymogów rynku pracy, osób młodych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- kreowanie zatrudnienia dla kobiet,
- realizacja przedsięwzięć mających na celu inicjowanie i wspieranie programów społecznych
i gospodarczych oraz lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych w zakresie wspierania kultury,
edukacji, sztuki, nauki, turystyki, sportu, kultury fizycznej, ochrony środowiska naturalnego i aktywizacjo
obszarów miejskich i wiejskich,,
- propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej i programach pomocowych, jak również o systemach
zarządzania jakością,
- pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, podmiotami działającymi
w dziedzinie kultury, sztuki, turystyki, sportu, szkolnictwa z regionu gostynińskiego, płockiego
z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
- wyszukiwanie partnerów krajowych i zagranicznych w celu nawiązania kontaktów pomiędzy nimi
a podmiotami regionu gostynińskiego i płockiego,
- wspieranie młodzieży uzdolnionej z powiatu gostynińskiego i płockiego, w tym organizowanie wymian
młodzieży, organizowanie warsztatów, konkursów, festiwali i innych form aktywności młodzieży,
- podejmowanie działań w tym inicjatyw ponadregionalnych, na rzecz rozwoju turystyki regionu powiatu
gostynińskiego, w tym rozwój informacji turystycznej,
- aktywny udział w tworzeniu dokumentów strategicznych dot. rozwoju regionu gostynińskiego
i płockiego,
- aktywny udział w przygotowaniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalanymi
przez Rady Miejskie i Radę Powiatów w powiecie gostynińskim i płockim,
- aktywny udział w pracach Gostynińskiej Rady Biznesu, Rady Działalności Pożytku Publicznego
i innych podmiotów/organów, gdzie reprezentowane są organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy;
- prowadzenie i organizacja targów i wystaw,
- współpraca z innymi podmiotami przy wydawnictwach promocyjnych i reklamowych,
- współpraca z innymi podmiotami przy wydawaniu książek i biuletynów, w tym związanych
z działalnością stowarzyszenia jak również wydawaniu lokalnej gazety i prowadzeniu lokalnego portalu
internetowego,
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- współpracę ze środkami masowego przekazu,
- współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i fundacjami,
- udział w działaniach wiązanych z promocją i rozwojem formuły realizacji przedsięwzięć w Partnerstwie
Publiczno-Prawnym,
- podejmowanie działań służących promocji ekonomii społecznej i rozwojowi form ekonomii społecznej głównie spółdzielni socjalnych na terenie działania Stowarzyszenia,
- podejmowanie działań zmierzających do rozwoju wolontariatu na terenie działalności Stowarzyszenia,
- prowadzenie zbiórek publicznych, akcji charytatywnych,
- pomoc rodzinom słabo sytuowanym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym, kobietom w szczególności
zagrożonym wykluczeniem społecznym,
- działania na rzecz kobiet, młodzieży, dzieci, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działania na rzecz seniorów, osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- realizacja inicjatyw społecznych i edukacyjnych na rzecz seniorów,
- podejmowanie innych działań z zakresu polityki senioralnej na terenie działania Stowarzyszenia,
- szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
- podejmowanie działań do tworzenia warunków do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych oraz przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu,
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju idei edukacji w każdym wieku i wspieranie powstania różnych
form edukacji od opieki dla dzieci do 3 lat po edukację seniorów,
- realizacja przedsięwzięć z zakresu promocji alternatywnych form wychowania przedszkolnego,
- realizacja przedsięwzięć z zakresu promocji elastycznych form zatrudnienia,
- realizacja przedsięwzięć z zakresu inicjatyw edukacyjnych dla osób w różnym wieku,
- realizacja inicjatywa społecznych i projektów z wykorzystaniem środków pomocowych, których
przedmiotem jest edukacja ekologiczna i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska
i promocję zachowań proekologicznych,
- podejmowanie inicjatyw mających na celu promocję zdrowego stylu życia i ochronę zdrowia,
- podejmowanie działań na rzecz aktywności ruchowej, a w szczególności propagowanie idei biegania itd.;
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2.

Stowarzyszenie
zwykłe SOLEC
Aktywnie
z Tradycją

16.02.2017r. 1.
i

Solec 33
Stowarzyszenie
09-500 Gostynin zwykłe
reprezentowane
jest przez
Przedstawiciela Piotr Tyrajski

Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
Nie
działalności
przyjęty
uchwałą w dniu
01.02.2017r

-

-

-

PR.512.3
.2017

ul. Kolejowa 24, Stowarzyszenie
09-500 Gostynin zwykłe
-harmonizacja ochrony przyrody z rozwojem turystyki rekreacyjnej, wypoczynkowej, rowerowej
reprezentowane
i wędkarskiej na obszarze Zalewu Piechota,
jest przez
Przedstawiciela - działanie na rzecz ochrony przyrody i rozwijania edukacji ekologicznej, w tym promocja różnych
Dariusz Jacek
aspektów ekologicznego stylu życia,
Szymański

Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr 2 w
dniu
02.10.2017r

-

W przypadku
likwidacji,
likwidatorem
stowarzyszenia
jest
Przedstawiciel Dariusz Jacek
Szymański

-

PR.512.4
.2017

- Kultywowanie tradycji,
- Integracja społeczności lokalnej,
- Inicjowanie działań kulturalnych środowisk lokalnych,
- Zagospodarowanie czasu wolnego,
- Zapoznanie społeczności lokalnej z historią regionu,
2.
Gmina Gostynin
3.
- Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowych, folklorystycznych itp.,
- organizowanie warsztatów, szkoleń,
- budowa więzi międzypokoleniowych,
- Kultywowanie tradycji naszego regionu,
- Tworzenie miejsc pamięi,

3.

"Stowarzyszenie
Miłośników Zalewu
Piechota"

20.10.2017r. 1.

- działanie w celu restytucji zanikających gatunków ryb i ptactwa wodnego,
- propagowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej
i turystów,
- ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa,
- współpraca z samorządami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami itp.
w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji, jak również w zakresie ochrony wód
i środowiska,
- czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwojem gminy, powiatu, regionu,
- działania na rzecz kobiet, młodzieży, dzieci, seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
i osób niepełnosprawnych.
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Nie

2.
Teren całej Polski
3.
- przedstawienie jak najdogodniejszych rozwiązań służących ochronie środowiska i funkcjonowaniu
turystyki wypoczynkowej, rekreacyjnej, rowerowej i wędkarskiej,
- ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami we
współpracy z Państwową Strażą Rybacką, Policją i innymi organami zajmującymi się ochroną wód
i środowiska naturalnego oraz powołując własną Społeczną Straż Rybacką,
- Upowszechnianie postaw proekologicznych wśród lokalnych wspólnot i społeczności,
- aktywną współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz innymi jednostkami
zajmującymi się edukacją młodzieży,
- upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich oraz
organizowanie rekreacji dla społeczności lokalnej,
- utrzymanie w należytym porządku dzierżawionych akwenów wodnych i prowadzenie na tych wodach
racjonalnej gospodarki rybacko - wędkarskiej,
- reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami
wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi,
- ochronę rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt,
- pozyskiwanie nowych członków również spośród młodzieży,
- działania na rzecz integracji lokalnej, europejskiej oraz do rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
- podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem w ramach statutowej działalności jakie okażą
się celowe dla ochrony przyrody i rozwoju wędkarstwa,
- wspieranie obywatelskich inicjatyw lokalnych i samorządowych, w tym skierowanych do kobiet,
młodzieży, dzieci, seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych,
- współpracę ze środkami masowego przekazu,
- szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi - m.in. poprzez organizowanie spotkań
integracyjnych, wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym i innym, w których będą brać udział
zarówno osoby niepełnosprawne, jak i zdrowe;
4.

Stowarzyszenie zwykłe 19.12.2017r. 1.
"Mocni razem"
- Planowanie i organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

ul.. Polna 9, 09500 Gostynin

- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru dzieci i młodzieży,
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Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela Agnieszka

Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
4/2017 z dnia

Nie

Uchwała
nr 1 w
sprawie
rozwiązan
ia z dnia
23.11.201

W przypadku
Nie dotyczy PR.512.5
likwidacji,
.2017
likwidatorem
stowarzyszenia
jest
Przedstawiciel -

- Integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży,

Mularczyk

wewnętrznej

25.11.2017r

- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

9r;

Agnieszka
Mularczyk

10.12.201
9r.

- Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologicznym,
uzależnieniom i przemocy,
- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
2.
Cała Polska
3.
- Opracowanie i realizację profilaktycznych programów pomocy,
- Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wycieczek, półkolonii i kolonii,
- Organizację zajęć i warsztatów edukacyjnych, rekreacyjnych muzycznych i sportowych dla dzieci
i młodzieży,
- Organizację festynów, pikników, konkursów, zawodów i innych eventów,
- Udział w imprezach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, muzycznym
organizowanych przez inne podmioty,
- Promocja regionu miasta Gostynina, Gminy Gostynin, i Powiatu Gostyni
5.

Stowarzyszenie zwykłe 14.03.2018r. 1.
Szkoła
-wspieranie przedsięwzięć popularyzujących folklor i kultywujących tradycje ze szczególnym Podstawowa im.
"VARIUS VOICES"
uwzględnieniem pieśni ludowych, nauki tańca skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Powstańców
gminy Gostynin,
Styczniowych w
Zwoleniu,
- współpraca z Gminą Gostynin w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego m.in. Zwoleń 35, 09oprawa chóralna świąt i uroczystości gminnych typu dożynki gminne,
500 Gostynin
- współpraca z Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem w celu wspierania
przedsięwzięć popularyzujących folklor w Gminie Gostynin, w tym włączenie się w uroczystości
środowiskowe w Domu Ludowym w Legardzie,
- głównym celem Chóru "VARIOUS VOICES" jest skupienie mieszkańców Gminy Gostynin wrażliwych
na piękno sztuki, a zwłaszcza kultury ludowej
2.
Obszar gminy Gostynin

3.
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia muzycznego - współpracy w chórze: w szczególności
dzieci, młodzieży a także osób dorosłych w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe - muzyczne
szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Chóru;
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Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela Łukasz Flejszer

Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
Nie
działalności
przyjęty
uchwałą nr 2 w
dniu
11.03.2018r

-

W przypadku
Nie dotyczy PR.512.1
likwidacji,
.2018
likwidatorem
stowarzyszenia
jest
Przedstawiciel Łukasz Flejszer

- angażowanie dzieci i młodzieży z terenu gminy Gostynin do różnorodnych form aktywności muzycznej
ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu jedno, dwugłosowego oraz śpiewu ludowego w trójgłosie: z
podziałem na głosy sopran, alt, tenor;
- uczestniczenie w uroczystościach, imprezach organizowanych przez Gminę Gostynin, Gminne Centrum
Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem;
- organizowanie zajęć wokalnych/chóralnych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich
śpiewu, tańca, poczucia rytmu, słuchu;
- organizowanie działalności muzycznej ze szczególnym ze uwzględnieniem pieśni ludowych.
6.

Stowarzyszenie
rozwoju wsi Barcik

17.07.2018r. 1.

-Wspieranie mieszkańców Wsi Barcik i okolicznych Wsi w zakresie poprawy warunków bytowych,

- Integracja rozwoju lokalnego, sport, rozrywka,
- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na naszym terenie,
- Dbanie o dobro mieszkańców wsi Barcik i okolicznych wsi,

Nowy Barcik
35A, 09-540
Sanniki

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela Marian Dzierbicki

Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
2/2018 z dnia
12.07.2018r

Nie

-

W przypadku
Nie dotyczy PR.512.2
likwidacji,
.2018
likwidatorem
stowarzyszenia
jest
Przedstawiciel Marian
Dzierbicki

Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
Nie
działalności
przyjęty
uchwałą
nr2/2018 z dnia
10.09.2018r

-

W przypadku
Nie dotyczy PR.512.4
likwidacji,
.2018
likwidatorem
stowarzyszenia
jest
Przedstawiciel Henryk
Chmielewski

2.
- Miasto i Gmina Sanniki oraz Powiat Gostyniński

3.
- zrzeszanie mieszkańców wsi,
- przygotowywanie wniosków i petycji,
- aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wyrażanie poglądów na tematy związane z działaniami
podejmowanymi przez władze lokalne,
- uczestnictwo w zebraniach wiejskich oraz przedstawianie wniosków i postulatów,
- organizacja imprez i wydarzeń o charakterze sportowym, turystycznym, przyrodniczy, kulturowym,
- udział w imprezach o charakterze sportowym, rekreacyjnym,
- reprezentowanie spraw organami administracji publicznej,
7.

Klub Wędkarski "LIN" 14.09.2018r. - Propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego, sportowego oraz etyki wędkarskiej,

ul. 3 Maja 30/3, Stowarzyszenie
09-500 Gostynin zwykłe jest
reprezentowane
przez
Przedstawiciela Henryk
Chmielewski

- kształtowanie i dbałość o środowisko,
- ochrona łowisk i zwalczania kłusownictwa oraz ich zarybianie,
- rozwijanie nowych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych,
- tworzenie nowych warunków do stałego podnoszenia etyki wędkarskiej członków Klubu,
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2.
Gmina Miasta Gostynina i Gmina Gostynin

3.
- ochrona środowiska oraz wszystkich gatunków ryb, ptaków, roślin, drzewostanu i zwierząt,
- zarybianie i zagospodarowanie łowisk własnych,
- organizowanie dyskusji problemowych z udziałem specjalistów,
- organizowanie szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich,
- pozyskiwanie nowych członków również spośród młodzieży,
- organizowanie z innymi stowarzyszeniami, organizacjami wękarskimi wspólnych spotkań zawodów
wędkarskich.
8.

Stowarzyszenie
Sołtysów Gminy
Gostynin

29.11.2018r

Białe 33, 09-500 Stowarzyszenie
zwykłe jest
- inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie organizacji pracy działań Gostynin
reprezentowane
sołtysów na rzecz sołectw i samorządów mieszkańców,
przez
Przedstawiciela - reprezentowanie i obrona wspólnych społecznych i prawnych interesów społeczności wiejskich,
Jędrzej Seweryn
samorządów mieszkańców wsi,
Kałek
- występowanie do organów samorządowych jak i administracji rządowej z wnioskami dotyczącymi
potrzeb sołtysów oraz samorządów mieszkańców wsi,
1.

2. Gmina Gostynin

3.
-integrację środowiska sołtysów i mieszkańców wsi,
-podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego rozwoju środowisk wiejskich,
- współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz organami administracji rządowej w
sprawach dotyczących rozwoju oraz doskonalenia samorządu terytorialnego,
- podejmowanie działań na rzecz inicjatyw legislacyjnych zmierzających do poprawienia prawa
samorządowego zarówno w odniesieniu do przepisów gminnych traktujących o wewnętrznym ustroju gmin
jak też sołectw (statutu sołectw),
- reprezentowanie członków wobec organów instytucji samorządowych i rządowych,
- propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowe i edukacyjnej w zakresie wiedzy
samorządowej i obywatelskiej środowisk wiejskich,
- podejmowanie doradztwa społeczno-prawnego w sprawach prawidłowego funkcjonowania organów
sołectwa, a w szczególności sołtysów jako organów wykonawczych wsi, zebrań wiejskich jako organów
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Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
2/2018 z dnia
21.11.2018r

Nie

-

W przypadku
Nie dotyczy PR.512.5
likwidacji,
.2018
likwidatorem
stowarzyszenia
jest
Przedstawiciel Jędrzej
Seweryn Kałek

uchwałodawczych wsi oraz rad sołeckich jako organów pomocniczych sołtysów,
- podejmowanie inicjatyw w sprawie wyróżnień społecznych dla sołtysów mających szczególnie dodatnie
wyniki pracy,
- promowanie sołeckich inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych i innych jako zasadniczego
środka poprawienia efektywności działań sołtysów i gospodarki sołeckiej,
- świadczenie pomocy oraz usług na rzecz rozwoju Gminy Gostynin w szczególności w sprawach
upowszechniania doświadczeń samorządowych mających znaczenie dla postępu w działalności sołeckiej,
- podejmowanie ocen działalności organów administracji samorządowej, rozwiązywanie spornych spraw
społeczno-gminnych wymagających mediacyjnej pomocy.
9.

Stowarzyszenie Ziemi 12.03.2019r 1.
Gostynińskiej
- podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży,

ul. Topolowa 12a, Stowarzyszenie
09-540 Sanniki
zwykłe jest
reprezentowane
- Popieranie wszelkich działań mających na celu przygotować młodzież do funkcjonowania w realiach
przez
procesów integracyjnych zachodzących w świecie,
Przedstawiciela Dariusz
- Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
Wachowicz
- Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.,
- Wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości oraz działań w zakresie bezpieczeństwa,
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy w tym osób
niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją,
- Pogłębianie integracji europejskiej. Pomoc w spełnianiu unijnych norm,
- Pogłębianie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
- Wspieranie sfery pomocy społecznej. Działanie na rzec poprawy sytuacji osób potrzebujących,
- Aktywizacja jednostek i instytucji w obszarze pomocy społecznej,
- Działania mające na celu wyrównywanie szans osób najuboższych,
- Promocja idei wykorzystania nowoczesnych technik i technologii w sferze pomocy społecznej,
- Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenia umysłowe jak i fizyczne,
wrodzone i nabyte,
- Propagowanie kultury i tradycji,
- Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa,
- Inspirowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska,
- Utrzymywanie świadomości poczucia dumy własnego dziedzictwa,
- Działania polegające na propagowaniu aktywności fizycznej, sportu i rekreacji,
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Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
2/2019 z dnia
11.03.2019r

Nie

-

-

Nie dotyczy PR.512.1
.2019

- Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska
organizacji pozarządowych,
- Rozwijanie idei wolontariatu;
- Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży;
- Organizowanie kursów i szkoleń dla zainteresowanych korzystaniem z pomocy Stowarzyszenia.,
- Pozyskiwanie środków od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób prywatnych na:
- Organizowanie imprez integrujących osoby niepełnosprawne, młodzieży i dzieci w środowisku wiejskim;
- Inne działanie statutowe;
- Organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleń celem poszukiwania nowych form wspierania osób
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży wiejskiej;
- Organizowanie obozów rekreacyjno – sportowych, imprez kulturalnych integrujących osoby
niepełnosprawne i środowiska lokalne ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej;
- Angażowanie się w życie społeczne, podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów
i zagrożeń społecznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej;
- Rozwijanie różnych form kultury fizycznej;
- Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,
jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie;
- Integrowanie śodowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania;
- Prowadzenie działalnościi w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
- Prowadzenie klubów sportowych;
- Propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności ruchowej;
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
-Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
-Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
- Turystyka i krajoznawstwo;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;

10

- Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- Rewitalizacji; w tym rewitalizacji społecznej;
- Promowanie, popieranie oraz organizowanie działalności zmierzającej do podniesienia świadomości
społecznej w zakresie problemu wykluczenia społecznego,
- Zapewnienia dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz wykluczonych społecznie
miejsc do bezpiecznego i godnego spędzania wolnego czasu,
- Prowadzenie wszelkiej działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej mającej wpływ na realizację
celów Fundacji,
- Prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych oraz poradnictwa psychologiczno-prawnego dla osób
wykluczonych społecznie,
- Wspieranie działań mających na celu pozyskanie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
nowych obszarów działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia w tym zakresie
oraz prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- Prowadzenie placówek dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i innych osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji,
- Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, doradztwa, szkoleń seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy na
temat w zakresie określonym w celach działalności Stowarzyszenia,
- Podejmowanie działań innowacyjnych zmierzających do wyrównywanie szans życiowych osób
zagrożonych wykluczeniem,
- Organizowanie zbiórek funduszy na realizację celów statutowych.
- Organizacja kursów, zadań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Organizacja kursów, zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
2.
Powiat Gostyniński, Województwo Mazowieckie.

3.
- Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kształtowanie etyki społecznej
i zawodowej członków,
- Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, imprez
towarzyszących itp.,
- Współpraca z właściwymi organami władzy i administracji, zakładami pracy, instytucjami, organami
społecznymi i politycznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
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- Współpraca z samorządem lokalnym, placówkami oświaty i innymi organizacjami pozarządowymi;
- Prowadzenie akcji propagandowych o charakterze wychowawczym i edukacyjnym,
- Współpracę i wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują podobne działania,
- Aktywne włączanie się w realizację projektów realizowanych przy pomocy funduszy unijnych,
- Współpraca z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami charytatywnymi;
- Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działania związane z celami
Stowarzyszenia,
- Inne działania realizujące cele statutowe.
10.

Stowarzyszenie
Ochrony Środowiska

04.04.2019r 1.

Kunki 22, 09-550 Stowarzyszenie
zwykłe jest
- działanie na rzecz zachowania harmonii w środowisku przyrodniczym w gminie Szczawin Kościelny, w Szczawin
Kościelny
reprezentowane
szczególności wsi Kunki, Gorzewo, Smolenta, Annopol;
przez
Przedstawiciela - promocja środowiska naturalnego gminy Szczawin Kościelny oraz ochrona tego środowiska przed
Jarosław
negatywnym wpływem przemysłu;
Domagała
- działania na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców gminy Szczawin Kościelny, w szczególności wsi
Kunki, Gorzewo, Smolenta, Annopol, Staw;

Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą z dnia
27.03.2019r

Nie

-

-

Nie dotyczy PR.512.2
.2019

Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
2/2019 z dnia
01.04.2019r

Nie

-

W przypadku
Nie dotyczy PR.512.3
likwidacji,
.2019
likwidatorem
stowarzyszenia
jest
Przedstawiciel Agnieszka Ewa

- działania na rzecz ochrony wsi Kunki, Gorzewo, Smolenta, Annopol, Staw przed rozwojem przemysłu
mającego negatywny wpływ na środowisko naturalne;
- podejmowanie działańw celu zachowania walorów przyrodniczych gminy Szczawin Kościelny,
w szczególności wsi Kunki, Gorzewo, Smolenta, Annopol, Staw.
2. Gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, województwo mazowieckie,

3.
- informowanie społeczeństwa
i elektroskażeniom;

i

przeciwdziałanie

skażeniom

biologicznym,

chemicznym

- prowadzenie edukacji ekologicznej;
- prowadzenie i inspirowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa
przyrodniczego gminy Szczawin Kościelny.

11.

Stowarzyszenie zwykłe 09.04.2019r 1.
- wspieranie i popularyzowanie inicjatyw kulturalnych i kulturotwórczych;
ART ENERGY

ul. 3 Maja 9/12, Stowarzyszenie
09-500 Gostynin zwykłe jest
reprezentowane
- promowanie i wspieranie profesjonalnej i amatorskiej kulturalnej twórczości regionalnej;
przez
Przedstawiciela - inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze kulturalnej, społecznej
Agnieszka Ewa
i charytatywnej;
Bartosiak
- integracja środowisk artystycznych oraz ułatwianie wymiany informacji i kontaktów w środowiskach
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kulturalnych i artystycznych;

Bartosiak

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i aktywizację społeczności lokalnej;
- promocja i organizacja wolontariatu;
- działalność charytatywna i społeczna w oparciu o wydarzenia kulturalne i artystyczne na rzecz osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
- pielęgnowanie i kultywowanie historii, lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu,
kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej oraz upowszechnianie wiedzy o regionie;
- działalność na rzecz promocji miasta Gostynina;
- działalność na rzecz promowania ekologii i ochrony środowiska;
- działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
- upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki;
- działania na rzecz likwidacji podziałów i barier związanych z wiekiem, płcią, niepełnosprawnością
w lokalnym środowisku;
- pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców, szczególnie
dzieci i młodzieży;
- profilaktyka uzależnień i innych problemów społecznych;
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży będących w trudnej sytuacji życiowej;
- wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, zwłaszcza wśród młodzieży i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
2. Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Gostynina i województwa
mazowieckiego;

3.
- organizowanie imprez o charakterze kulturalnym – festiwali, koncertów, przeglądów, wystaw itp.;
- organizowanie spotkań dyskusyjnych, konferencji, seminariów, prelekcji, wykładów;
- organizowanie eventów edukacyjnych oraz innych form działalności o charakterze opiekuńczym,
edukacyjnym i profilaktycznym – kolonie, półkolonie, świetlice;
- wspieranie i organizowanie akcji charytatywnych mających na celu pomoc osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;
- prowadzenie kursów i warsztatów artystyczno-kulturalnych, oświatowych i naukowych;
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- udział w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w kraju;
- wydawanie publikacji (książek, czasopism, broszur) o charakterze kulturalnym, literackim, naukowym,
informacyjnym;
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działalności;
- uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach promujących Miasto Gostynin i region gostyniński;
- niesienie pomocy merytorycznej organizacyjnej innym organizacjom przy działaniach zawiązanych
z inicjowaniem i organizowaniem życia kulturalnego;
- współpracę z organami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
12..

Stowarzyszenie
Liderów Kultury

31.05.2019r 1.

Suserz 18, 09-550 Stowarzyszenie
Szczawin
zwykłe jest
Kościelny
reprezentowane
przez Zarząd:

- działania na rzecz promocji i rozwoju kraju i regionów;
- inicjowanie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki oraz propagowanie tradycji folkloru;

Prezes - Jarosław
Chodorowski
Sekretarz - Renata
Mosiołek
Skarbnik - Ewa
Chodorowska
Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentuje:
Prezes Zarządu
jednoosobowo lub
dwóch członków
Zarządu

- ochrona dóbr kultury i tradycji,
- wspomaganie inicjatyw budowania społeczeństwa obywatelskiego;
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich,
- rozwój kultury fizycznej i sportu, propagowanie metod i sposobów zdrowego stylu życia,
- rozwój nowych technologii i wspieranie działań innowacyjnych;
- ochrona i promocja zdrowia;
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- prowadzenie działań mających na celu integracje społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
mieszkańców,
- dbałość o ochronę przyrody i krajobrazu, podejmowanie działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa w
tym organizacja różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
- promocja, wspieranie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,
- propagowanie świadomości historycznej kraju i poszczególnych regionów,
- pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;
- rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, propagowanie idei uczenia się przez całe życie;
- edukacja artystyczna i wychowanie przez sztukę
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Stowarzyszeni
e zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
2/2019 z dnia
27.05.2019r

Nie

-

-

Nie dotyczy PR.512.4
.2019

- umożliwianie rozwoju osobistego członków stowarzyszenia;
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
- rozwój integracji europejskiej oraz kontaktów i współpracy.
2. Cała Polska, dla właściwości realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejscowym.

3.
- organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych, eventów, wystaw, kampanii promocyjnych;
- współpraca z placówkami samorządowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
- tworzenie strategii rozwoju kultury,
- działania integrujące społeczeństwa w szczególności związane z upowszechnianiem kultury i edukacją
przez sztukę;
- pozyskiwanie środków finansowych;
- organizowanie kursów, szkoleń i konferencji,
- działania na rzecz
i młodzieży,

polepszenia warunków życia, wychowania, kształcenia i wypoczynku dzieci

- organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajobrazowych,
- organizacja wyjazdów studyjnych - wymiana młodzieży,
- prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację ekologiczną przez
organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne,
- występowanie i współdziałanie w sprawach poprawy warunków ochrony zdrowia i życia,
- współuczestnictwo
niepełnosprawnych,

w

rozpoznawaniu

i

zaspokajaniu

potrzeb

ludzi

starszych,

chorych,

- inicjowanie wydarzeń i współudział w rozwoju i upowszechnianiu kultury na terenach wiejskich
z utrudnionym dostępem do dóbr kultury,
- zwiększanie uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła
i sztuki ludowej,
- rozwijanie aktywności sportowo - rekreacyjnej i turystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- przeciwdziałania i zwalczanie objawów patologii społecznej oraz działalność w zakresie profilaktyki
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i uzależnień,
- współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi
instytucjami działającymi w zakresie szeroko pojętej animacji społeczno - kulturalnej,
- zachęcanie i angażowanie osób niepełnosprawnych do aktywności w życiu społeczno - kulturalnym,
- prowadzenie działalności charytatywnej, zbiórek publicznych, aukcji,
- organizacja różnorodnych form wypoczynku,
- wspieranie świetlic i placówek opiekuńczo - wychowawczych,
- współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i Kołami Gospodyń Wiejskich,
- partycypacja społeczna w tworzeniu i realizacji inicjatyw obywatelskich, ważnych dla mieszkańców
kraju,
- wydawnictwa i publikacje,
13

ARCE CANTORES
Gostynińskie
Stowarzyszenie
Śpiewacze

03.02.2020r. 1.

ul. Zamkowa 31

Stowarzyszenie
zwykłe
09-500 Gostynin reprezentowane
przez
Przedstawiciela Michał
Pilichowicz

- rozwijanie i propagowanie kultury muzycznej i scenicznej;
- popularyzacja tradycji śpiewu chóralnego, krzewienie idei wspólnego śpiewania;
- popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej zarówno w kraju jak i za granicą;
- prowadzenie zespołów chóralnych, wokalnych, instrumentalnych dzieci, młodzieży, dorosłych;
- promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego, turystycznego, regionu gostynińskiego, Mazowsza
oraz tradycji narodowej;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- działania społeczno - wychowawcze na rzecz umuzykalnienia dzieci, młodzieży i dorosłych;
- kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Gostynin oraz regionu
gostynińskiego;
- integracja i aktywizacja środowiska lokalnego poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej i turystycznej
dla mieszkańców Gostynina;
- działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
uzależnieniom, przemocy i innym uzależnieniom behawioralnym i wykluczeniu społecznym;
- prowadzenie, realizacja i koordynacja przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, promocji
zdrowia;
- inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu;
- propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturalnego
regionu;
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Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr 3 z
dnia
23.01.2020r.

Nie

-

-

-

PR.512.
1.2020

- podnoszenie poziomu artystycznego członków stowarzyszenia;
2.
Obszar Rzeczypospolitej Polskiej
3.
- inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, zjazdów z udziałem chóru, zespołów muzycznych;
- prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatów muzycznych, kursów wokalnych;
- współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi organami działającymi na terenie
Gostynina, kraju, zagranicy w obszar kultury, turystyki;
- prowadzenie działalności kulturalno - rekreacyjnej na rzecz członków stowarzyszenia i ich rodzin;
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez imprezy integracyjne,
kulturalne, edukacyjne, turystyczne, ogólnorozwojowe i itp.;
- naukę języków obcych dla potrzeb wokalistyki;
- uczestnictwo w akcjach promujących miasto Gostynin i region Gostyniński;
- współpracę i wymianę artystyczną z zespołami chóralnymi, instrumentalnymi krajowymi
i zagranicznymi;
- uczestnictwo w festiwalach i konkursach muzycznych krajowych i zagranicznych;
- upowszechnianie wiedzy o kulturze, muzyce, sztuce;
- umożliwienie dzieciom, młodzieży, dorosłym rozwijania zdolności muzycznych;
- inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w środowisku lokalnym w zakresie
wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnością;
14

"Dobre Życie"

Halinów 8,
Stowarzyszenie
09-500 Gostynin zwykłe
- kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Gostynina oraz regiony
reprezentowane
gostynińskiego;
przez
Przedstawiciela - wspieranie rozwoju turystyki;
Renata
- integracja i aktywizacja środowiska lokalnego;
BrzezińskaStrzelecka
- propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego
regionu;

25.08.2020r. 1.

- wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie działań z zakresu ekonomii społecznej;
- działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
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Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr 2 z
dnia
23.08.2020r.

Nie

-

W przypadku
likwidacji
zgodnie z
regulaminem,
Likwidatorem
stowarzyszenia
jest
Przedstawiciel
- Renata
BrzezińskaStrzelecka

-

PR.512.
2.2020

uzależnieniom i przemocy;
- prowadzenie, realizacja o koordynacja przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania
sportu;
- prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania
i pomocy w przedsięwzięciach kulinarno-kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
- działalność wspierająca działalność wspólnot i społeczności lokalnych;
- budowa społeczeństwa informacyjnego;
- upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobody obywatelskiej, a także działania
wspomagające rozwój demokracji;
- pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych przemocą domową
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego;
- działalność charytatywna;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- wypoczynek dzieci i młodzieży;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- pomoc psychologiczna w kryzysach psychicznych, psychoedukacja, rozwój osobisty, szkolenia, treningi
interpersonalne, warsztaty psychologiczne i psychoterapia;
2.
Gostynin, gmina Gostynin, powiat gostyniński i teren całej Polski

3.
- kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Gostynina oraz regiony
gostynińskiego;
- wspieranie rozwoju turystyki;
- integracja i aktywizacja środowiska lokalnego;
- propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego
i kulturowego regionu;
- wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- prowadzenie działań z zakresu ekonomii społecznej;
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- działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
uzależnieniom i przemocy;
- prowadzenie, realizacja o koordynacja przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania
sportu;
- prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania
i pomocy w przedsięwzięciach kulinarno-kulturalnych w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,
a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
- działalność wspierająca działalność wspólnot i społeczności lokalnych;
- budowa społeczeństwa informacyjnego;
- upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobody obywatelskiej, a także działania
wspomagające rozwój demokracji;
- pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych przemocą domową
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego;
- działalność charytatywna;
- ochrona i promocja zdrowia;
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- wypoczynek dzieci i młodzieży;
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- pomoc psychologiczna w kryzysach psychicznych, psychoedukacja, rozwój osobisty, szkolenia, treningi
interpersonalne, warsztaty psychologiczne i psychoterapia;
15

Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Społecznych
Mieszkańców
Czyżewa

15.10.2020r

Czyżew 32,
09-540 Sanniki

1.
- Wspieranie inicjatyw obywatelskich i podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i
demokracji obywatelskiej, w tym wspieranie działalności ochrony środowiska, ekologii, ochrony
zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działanie na rzecz ochrony lokalnych terenów przed
szkodliwymi skutkami inwestycji oddziaływujących na środowisko, zdrowie mieszkańców oraz komfort
życia na zamieszkiwanym terenie,
- Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego wśród mieszkańców,
- Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego,
- Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii,
- Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska,

19

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez
Przedstawiciela
Damian Dolniak

Stowarzyszen
ie zwykłe nie
posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr 2 z
dnia
11.10.2020r.

Nie

-

W przypadku
likwidacji,
zgodnie z
regulaminem,
Likwidatorem
jest
Przedstawiciel
- Damian
Dolniak

-

PR.512.
13.2020

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Organizowanie i wspieranie działań środowisk zaangażowanych w proces rozwoju Miasta i Gminy
Sanniki
2.
Miasto i Gmina Sanniki
3.
- Zabieranie głosu, wyrażanie swojego stanowiska przed organami administracji publicznej,
organizacjami pozarządowymi oraz na forum publicznym;
- Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
- Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;
- Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

16.

Stowarzyszenie
„Rozwiązanie”

26.10.2020r

ul. Towarowa 4,
09-541 Pacyna

1.
- pomoc społeczna, w tym pomoc żywnościowa dla osób zagrożonych biedą i wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub rzeczowej;
- współpraca z Bankiem żywności w celu zapobiegania i zapewnienia wykluczeniu społecznemu ;
- współpraca z firmami oferującymi bezpłatna pomoc mieszkańcom Gminy Pacyna;
- przyjmowanie i dostarczanie żywności od sponsorów oraz prywatnych firm dla mieszkańców Gminy
Pacyna z wykluczeniem prowadzenia działalności gospodarczej ;
2.
Gmina Pacyna
3.
- współpraca i nawiązanie kontaktu z osobami potrzebującymi pomocy żywnościowej;
- drukowanie ulotek
- rzeczowe i informacyjne wspieranie rodzin z gminy Pacyna;
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Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez
Przedstawiciela Magdalena
Gottschlich

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
1/2021 z dnia
09.09/2021r.;

Nie

-

W przypadku
likwidacji
stowarzyszenia
zgodnie z
regulaminem
Likwidatorem
jest
Przedstawiciel
- Magdalena
Gottschlich

PR.512.
4.2020

- wsparcie żywnościowe dla rodzin z Gminy Pacyna

17.

Stowarzyszenie
Miłośników Muzyki
„Teraz Jazz”

30.10.2020r
.

ul. Langenfeld
20, 09-500
Gostynin

Stowarzyszenie
zwykłe
reprezentowane
przez
Przedstawiciela –
Aleksandra Sara
Stępniak

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
02/2020 z dnia
29.09.2020r.

Nie

-

W przypadku
likwidacji,
zgodnie z
regulaminem,
Likwidatorem
jest
Przedstawiciel
– Aleksandra
Sara Stępniak

-

PR.512.
5.2020

Nowy Barcik 47, Stowarzyszenie
09-540 Sanniki
zwykłe
reprezentowane
- Wspieranie inicjatyw obywatelskich i podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i
przez
demokracji obywatelskiej, w tym wspieranie działalności ochrony środowiska, ekologii, ochrony
Przedstawiciela –
zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działanie na rzecz ochrony lokalnych terenów przed
szkodliwymi skutkami inwestycji oddziałujących na środowisko, zdrowie mieszkańców oraz komfort
Agnieszka
życia na zamieszkiwanym terenie,
Buczyńska

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
02/2020 z dnia
14.10.2020r.

Nie

-

W przypadku
likwidacji,
zgodnie z
regulaminem,
Likwidatorem
jest
Przedstawiciel
- Agnieszka
Buczyńska

-

PR.512.
6.2020

1.
- promocja Kultury i muzyki;
- edukacja kulturowa poprzez działania artystyczne;
- promowanie zdrowia poprzez grę na instrumentach muzycznych;
- zrzeszanie lokalnych artystów;
2.
Rzeczypospolita Polska
3.
- wydarzenia kulturowe, warsztaty muzyczne;
- współpraca z artystami i instytucjami kultury;
- realizacja sesji nagraniowych;
- organizowanie wydarzeń kulturowych;
- profilaktyka uzależnień behawioralnych;
- promowanie zdrowego i efektywnego trybu życia;

18.

Razem Możemy
Więcej

07.12.2020r
.

1.

- Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego wśród mieszkańców,
- Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego,
- Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii,
- Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,

21

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Organizowanie i wspieranie działań środowisk zaangażowanych w proces rozwoju Miasta i Gminy
Sanniki
2.
Miasto i Gmina Sanniki
3.
- Zabieranie głosu, wyrażanie swojego stanowiska przed organami administracji publicznej,
organizacjami pozarządowymi oraz na forum publicznym;
- Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
- Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;
- Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

19.

„Mieszkańcy Starego
Barcika”

07.12.2020r
.

1.
- Wspieranie inicjatyw obywatelskich i podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i
demokracji obywatelskiej, w tym wspieranie działalności ochrony środowiska, ekologii, ochrony
zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz działanie na rzecz ochrony lokalnych terenów przed
szkodliwymi skutkami inwestycji oddziaływujących na środowisko, zdrowie mieszkańców oraz komfort
życia na zamieszkiwanym terenie,
- Popularyzowanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego wśród mieszkańców,
- Informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego,
- Propagowanie proekologicznych zachowań, rozwiązań i technologii,
- Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności obywatelskiej w dziedzinie ochrony środowiska,
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- Organizowanie i wspieranie działań środowisk zaangażowanych w proces rozwoju Miasta i Gminy
Sanniki
2.
Miasto i Gmina Sanniki
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Nowy Barcik 47, Stowarzyszenie
09-540 Sanniki
zwykłe
reprezentowane
przez
Przedstawiciela –
Teresa Winnicka

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Regulamin
działalności
przyjęty
uchwałą nr
02/2020 z dnia
11.10.2020r.

Nie

-

W przypadku
likwidacji,
zgodnie z
regulaminem,
Likwidatorem
jest
Przedstawiciel
- Teresa
Winnicka

-

PR.512.
7.2020

3.
- Zabieranie głosu, wyrażanie swojego stanowiska przed organami administracji publicznej,
organizacjami pozarządowymi oraz na forum publicznym;
- Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
- Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;
- Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

20.

Stowarzyszenie
HEARTBEAT

22.01.2021r
.

1.
- Wspieranie i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki w tym z dziedziny muzyki,
filmu, teatru, performance oraz street art, o wysokich walorach artystycznych i humanistycznych w
Polsce, oraz poza jej granicami
- Działalność polegająca na ułatwianiu odbiorcom dostępu do dóbr kultury i sztuki
- Podejmowanie działań na rzecz wykorzystywania nowych technologii m. in. w tworzeniu koncertów,
produkcji teatralnych i filmowych, projektów plastycznych, projektów z dziedziny performance,
instalacji dźwiękowych, wystaw muzealnych.
- Popularyzacja sztuki współczesnej oraz street art'u
- Pomoc w rozwijaniu talentów uzdolnionym artystycznie dzieciom i młodzieży
- Promocja artystów polskich i zagranicznych
- Nawiązywanie kontaktów z podmiotami z różnych krajów w celu wymiany informacji oraz
podejmowania nowych inicjatyw artystycznych w Polsce i poza jej granicami
- Integrowanie społeczeństwa wokół wartości humanistycznych
- Edukacja kulturalna społeczeństwa
- Wspieranie lokalnych inicjatyw z dziedzin kultury i sztuki
- Odkrywanie artystów „na nowo” - pomoc amatorom w zaprezentowaniu ich sztuki szerszej
publiczności

2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska oraz kraje leżące poza jej granicami
3.
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- Organizację wydarzeń kulturalnych
- Pośrednictwo w organizacji koncertów i wystaw
- Management i booking artystów z polski i zagranicy.
- Fizyczne i cyfrowe wydawnictwa wartościowej, oryginalnej muzyki
- Fizyczne wydawnictwa albumów i zine'ów
- Promocje talentów
- Projekty aktywizujące grupy docelowe
- Prowadzenie zajęć szkolnych, warsztatów, kursów mistrzowskich.
21.

Stowarzyszenie
30.07.2021r 1.
Gostynińskie Centrum
- Rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
Rozwoju Aktywności
Lokalnej
- Edukacja obywatelska i ekonomiczna dzieci, młodzieży i dorosłych;

Klusek 18, 09500 Gostynin

- Zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy;
- Zwiększanie przejrzystości i jawności w życiu publicznym;
- Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich;
- Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych, jak: osoby
niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające
wsparcia;
- Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;.
- Kontrola obywatelska instytucji publicznych oraz korzystających ze środków publicznych;
- Wspieranie działalności organizacji młodzieżowych;
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- Promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców regionu;
- Inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do
wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców terenów
wiejskich;
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- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
-Promocja i organizacja wolontariatu;
-Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców terenów wiejskich;
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy;
- Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, ratownictwa wodnego, krajoznawstwa i turystyki;
- Wspieranie inicjatyw nastawionych na turystykę, agroturystykę i rekreację;
- Promocja zdrowego stylu życia, działań ekologicznych i ochrony środowiska;
- Działalność na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa;
- Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
tradycji rolniczych, ogrodniczych i żywnościowych;
- Promocja zdrowego stylu życia, działań ekologicznych i ochrony środowiska,
- Działanie na rzecz promocji regionu;
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości;
- Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- Promocja folkloru, rękodzieła i kultury ludowej w kraju i zagranicą;
- Kultywowanie kultury ludowej, w tym szczególnie regionalnej;
- Działalność na rzecz promowania walorów historycznych, kulturowych, produktów regionalnych i tradycyjnych;
- Organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
- Wypoczynek dzieci i młodzieży;
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- Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
i uzależnieniom;
- Organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

2.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu gostynińskiego;
3.
- Działanie na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- Prowadzenie i zarządzanie Gostynińskim Centrum Rozwoju Aktywności Lokalnej będącym miejscem
informacyjno-integracyjnym dla organizacji pozarządowych oraz innych form aktywności obywatelskiej;
- Wsparcie techniczne i merytoryczne dla organizacji pozarządowych;
- Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej;
- Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej;
- Prowadzenie działalności kulturalno-integracyjnej;
- Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu zainteresowanych rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
- Działanie na rzecz rozwoju krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- Działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu;
- Działania na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania;
- Działanie na rzecz porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
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- Prowadzenie poradnictwa i konsultacji;
- Zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia;
- Działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
- Upowszechnianie i ochrona wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
- Wspomaganie rozwoju demokracji;
- Promocję i rozwój wolontariatu;
- Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
- Prowadzenie zajęć, szkoleń i spotkań pozalekcyjnych w szkołach;
- Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
- Inicjowanie i współudział w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w zwiększeniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w kultywowaniu folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej;
- Współdziałanie w rozwijaniu aktywności rekreacyjno-sportowej i turystycznej mieszkańców;
- Organizowanie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem;
- Organizowanie konkursów, warsztatów, szkoleń, spotkań informacyjnych;
- Organizowanie uroczystości integrujących środowisko lokalne;
- Organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań;
- Finansowanie materiałów dydaktycznych niezbędnych do rozwoju dzieci;
- propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, i ponadpodstawowych, zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej;
- Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Stowarzyszenia;
- Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i artystycznych;
- Organizowanie koncertów, biesiad, pikników, festiwali, festynów i spotkań;
- Organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu;
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- Organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na
upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie;
- Współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym;
- Pomoc w tworzeniu obronności terytorialnej kraju przez podnoszenie patriotyzmu obywateli i osobistej
odpowiedzialności;
- Podejmowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;
- Pomoc człowiekowi, osobom bezdomnym, bezrobotnym, oczekującym pomocy, a szczególnie dzieciom
pokrzywdzonym przez ludzi, lub los;
- Dobroczynność, poprzez przekazywanie środków dla osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
- Pomoc społeczną, przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb zdrowotnych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- Wspieranie rodzin i osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dysfunkcyjnych poprzez organizowanie zajęć, spotkań
oraz działań mających na celu integrację tych osób ze środowiskiem lokalnym;
- Prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących cele Stowarzyszenia;
- Wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt;
- Podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na
upowszechnianie wykształcenia i kultury zdrowotnej w społeczeństwie;
- Organizowanie kampanii społecznych i informacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia;
- Merytoryczne i finansowe wspieranie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
- Organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń, elektronicznej platformy i forum dyskusyjnego oraz innych form wymiany poglądów dotyczących problematyki
związanej z celami Stowarzyszenia;
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- Prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej, w tym wydawanie książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalistycznych;
- Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej;
- Akcji promujących kulturę fizyczną i sport, promowanie sprawności fizycznej, darowizny dla klubów
sportowych, stypendia sportowe, zwłaszcza jeśli dotyczy to osób niepełnosprawnych;
- Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, kampanii dobroczynnych i kampanii edukacyjnych;
- Dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających
do przekazywania darowizn, organizacji zbiórek i innych akcji promocji umożliwiających wsparcie Stowarzyszenia i jej celów;
- Organizowanie i wspieranie szkoleń, kursów, staży i akcji społecznych;
- Wspieranie inicjatyw społecznych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
- Organizowanie zbiórek publicznych, zbiórek w gronie znajomych, zbiórek na uroczystościach rodzinnych
i innych;
- Przekazywanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom, stowarzyszeniom,
fundacjom, których cele są podobne, lub zbieżne z celami Stowarzyszenia;
- Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
- Działalność edukacyjną, w tym organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, warsztatów i
kursów, plebiscytów, coaching i usług doradczych;
- Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej
osób dorosłych;
- Współuczestnictwo w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych
a także rodzin wielodzietnych, niepełnych i znajdujących się w najtrudniejszych warunkach życiowych;
- Współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi;
- Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego;
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22.

Stowarzyszenie
miłośników koni i
ruchu na świeżym
powietrzu

06.10.2021r
.

1.

Bielawy 27, 09500 Gostynin

 Rozwijanie i propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 Rozwijanie i propagowanie jazdy konnej.
- Popularyzowanie tradycji wiejskich, krzewienie idei wspólnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu, oraz aktywnego ruchu w tym jazdy konnej.
- Promowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, walorów turystycznych, regionu gostynińskiego,
Mazowsza oraz tradycji narodowej całego kraju.
 Działalność statutowa wspomagająca rozwój wspólnot (rodziny, osób indywidualnych, grupy
społecznych oraz inne organizacje i społeczności lokalne działające na terenie kraju).
 Działania pogłębiające wiedzę edukacyjną w zakresie czynnego sportu na świeżym powietrzu, oraz
działania kreowanie i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku obszarów wiejskich.
 Działania społeczno – wychowawcze na rzecz dzieci młodzieży oraz dorosłych mających na celu
pogłębiania wiedzy na temat hodowli, behawioru koni, naturalnej, holistycznej pracy z ziemi i innych
form wykorzystania koni poza jazdą konną.
 Kreowanie i promowanie starodawnych zawodów którym grozi wyginięcie takich jak kowal,
pszczelarz czy piekarz.
 Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej i
turystycznej, dla mieszkańców powiatu Gostynińskiego.
 Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniu patologii społecznym,
uzależnieniom, przemocy i innym uzależnieniom behawioralnym.
 Prowadzenie, realizacja i koordynacja wszelkich przedsięwzięć i działań z zakresu ekologii, ochrony
środowiska oraz promocji zdrowia.
 Inicjowanie i współtworzenie lokalnych produktów rolnych oraz produktów turystycznych regionu
Mazowsza.
 Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i
kulturowego regionu.
 Podnoszenie wiedzy oraz świadomości uczestników oraz członków stowarzyszenia w zakresie
pozytywnych czynników wywołanych uprawianiem sportu na świeżym powietrzu.
 Podnoszenie wiedzy oraz umiejętności sportów jeździeckich
2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest teren całego kraju.
3.
 Inicjowanie i organizowanie imprez, warsztatów z udziałem grup niepełnosprawnych , seniorów,
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klubów sportowych.
 Prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatów nauki jazdy konnej, nordic wolking, terapii ruchu.
 Współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i innymi organami działającymi na terenie
powiatu gostynińskiego, kraju i zagranicy w obrzeże kultury i turystyki
 Prowadzenie działalności kulturalno-rekreacyjnej, turystyki na rzecz członków stowarzyszenia i ich
rodzin, mieszkańców powiatu gostynińskiego, płockiego i całego kraju.
 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci młodzieży, dorosłych poprzez imprezy integracyjne,
kulturalne, edukacyjne, turystyczne i ogólnorozwojowe.
 Uczestnictwo w akcjach promujących region Gostyniński
 Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami, ośrodkami
jeździeckimi, stajniami i innymi grupami propagującymi ruch na świeżym powietrzu i promującymi
zdrowy tryb życia.
 Uczestnictwo w imprezach okolicznościowych realizowanych na terenie powiatu gostynińskiego i
płockiego
 Upowszechnianie wiedzy o kulturze, sporcie, aktywnym i zdrowym trybie życia.
 Umożliwienie dzieciom, młodzieży, dorosłym rozwijania zdolności sportowych na świeżym powietrzu.
 Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnych zmianom w środowisku lokalnym w zakresie
wszechstronnego rozwoju dzieci , młodzieży , dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnością.

________________

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

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
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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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