Nr
kol.

Nazwa stowarzyszenia

Data wpisów 1.cele działania stowarzyszenia zwykłego
do
ewidencji.
2.teren działania stowarzyszenia zwykłego

2
Stowarzyszenie
Dobroczynne Przyjaciele
Potrzebujących

3
10.11.
2016 r.

Adres siedziby
stowarzyszenia zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli wewnętrznej
stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności
stowarzyszenia zwykłego

5
Gorzów Wlkp.
ul. Żerańska 4/8

6
Przedstawiciel
Michał Andrzejewski

7
stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

8
uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
18.10.2016 r.

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
07.12.2016 r.

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidacja
stowarzyszenia zwykłego

Zastosowanie wobec
stowarzyszenia zwykłego
środków nadzoru

9

10
uchwała o
rozwiązaniu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
28.02.2018 r.

11

12

Uwagi

3.środki działania stowarzyszenia zwykłego

1
1.

01.03.
2018 r.

4
1.1)niesienie pomocy społecznej / materialnej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
rodzin i osób,
2)działalność charytatywna i pomocowa dla osób
starszych i niezaradnych życiowo,
3)działalność na rzecz kultury oraz wychowania
dzieci i młodzieży,
4)promowanie i organizacja wolontariatu,
5)szerzenie idei recyklingu przedmiotów w ich
pierwotnej niezmienionej formie,
6)propagowanie zasad zdrowego zrównoważonego
odżywiania i rekreacyjnych form aktywności
ruchowej wśród dorosłych i osób starszych

nie

13
WSO-II.512.4.2016
WSO-II.512.4.2018

2.teren RP

2.

Gorzowskie Towarzystwo
Automobilowe

13.12.
2016 r.
16.03.
2017 r. –
wpis do
KRS

3.1)pozyskiwanie środków do realizacji celów m.in.
przez składki członkowskie, darowizny, spadki
i zapisy oraz dochody z majątku stowarzyszenia,
ofiarności publicznej i dotacji,
2)organizowanie zbiórek przedmiotów i rzeczy
przydatnych dla osób potrzebujących,
3)rozwijanie i propagowanie w środowisku
lokalnym idei wolontariatu i pomocy osobom
niezaradnym życiowo i starszym,
5)krzewienie zasad zdrowego i zrównoważonego
odżywiania wśród dzieci i młodzieży oraz osób
starszych,
6)współpraca
z
innymi
stowarzyszeniami
i fundacjami o charakterze dobroczynnym
i promującym zasady zrównoważonego rozwoju
1.1)popularyzowanie
tematyki
związanej
z pojazdami zabytkowymi,
2)nauki, edukacji, oświaty, wychowania oraz
podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
3)ratownictwa, ochrony ludności i niesienia pomocy
osobom
poszkodowanym
w
wypadkach
komunikacyjnych,
4)ochrony praw i interesów zmotoryzowanych,
5)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
poprzez rozwijanie wśród społeczeństwa, w tym
dzieci i młodzieży, kultury motoryzacji oraz
popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej historii,
6)inspirowanie, wspomaganie i promowanie myśli
technicznej, w szczególności polskiej motoryzacji,
7)podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8)organizowanie ośrodków, placówek na terenie
województwa lubuskiego, w którym będzie
udzielana
pomoc
dzieciom
szczególnie
uzdolnionym,
9)prowadzenie
działalności
opiekuńczej
i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
10)organizowanie
wypoczynku
wakacyjnego
i zimowego wśród dzieci i młodzieży,
i pozostałe
2. teren RP i poza granicami kraju
3.1)prowadzenie
działalności
informacyjnej,
szkoleniowej i promocyjnej w zakresie techniki
motoryzacyjnej,
2)organizowanie wystaw, targów w kraju i
zagranicą,
3)współpracę z organizacjami krajowymi i
zagranicznymi mającymi podobne cele statutowe
4)prowadzenie
działalności
informacyjnej,
szkoleniowej i promocyjnej w zakresie techniki
motoryzacyjnej,
5)propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,
6)prowadzenie szkoleń w zakresie nauki i
doskonalenia techniki jazdy, bezpieczeństwa w
ruchu
drogowym
i
podnoszenia
kultury
motoryzacyjnej,
7)podejmowanie działań na rzecz użytkowników
pojazdów,
8)uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych

Gorzów Wlkp.
ul. Husarska 40/1

Przedstawiciel
Anna Piotrowska

nie

uchwała nr 1/2017
z dnia 16.01.2017r.
o przekształceniu
stowarzyszenia
zwykłego GTA w
stowarzyszenie
rejestrowe

WSO-II.512.5.2016
wpis do KRS dn.
07.03.2017 r.

3

Klub Gier Bitewnych
„Rogaty Szczur”

16.01.
2017 r.

imprezach związanych z bezpieczeństwem w ruchu
drogowym i ratownictwem drogowym,
9)organizowanie zlotów, targów, rajdów, wystaw
związanych z motoryzacją,
10)udzielanie
pomocy
swoim
członkom
uczestniczącym w imprezach związanych z
bezpieczeństwem
w
ruchu
drogowym
i
ratownictwem drogowym,
11)budowę i eksploatację obiektów i urządzeń
służących popularyzacji imprez zrzeszających
miłośników
pojazdów
zabytkowych
oraz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ratownictwa
drogowego,
12)współdziałanie z organizacjami administracji
rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami
w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu
drogowym,
i pozostałe (…)
1.1) aktywne wspieranie działalności kulturalnej i
sportowej powiązanej z grami strategicznymi.
2) organizowanie i uczestniczenie w wydarzeniach
związanych z grami strategicznymi
3) promowanie gier strategicznych jako czynnika
integrującego społeczność lokalną.
4) propagowanie gier strategicznych jako aktywnego
sposobu wypoczynku dzieci i młodzieży.
5) integracja krajowa i międzynarodowa z
organizacjami i Stowarzyszeniami o podobnych
zainteresowaniach.
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej związanej ze strategią, taktyką
i wojskowością.

Gorzów Wlkp.
ul. Łokietka 1/6

Przedstawiciel
Piotr Szmajewski

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
06.03.2014 r.

Gorzów Wlkp.
ul. Dzieci
Wrzesińskich 6/17

Przedstawiciel
stowarzyszenie zwykłe
Małgorzata Wrześniak nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
20.01.2017 r.

nie

WSO-II.512.1.2017

2.teren RP

4.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Twórczych i Społecznych
„it is”

31.01.
2017 r.
03.01.
2018 r.

3.1)
współorganizowanie
przedsięwzięć
edukacyjnych związanych z rozpowszechnieniem
gier strategicznych i sportowych w tym prowadzenie
pokazów związanych z dostosowaniem modeli
i innych elementów gry, jak i zapoznawanie
zainteresowanych z zasadami gry.
2) uczestnictwo w zawodach o charakterze lokalnym
jak i ogólnopolskim i międzynarodowym.
3) organizowanie zawodów na szczeblu lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym,
4) prowadzenie strony internetowej poświęconej
tematyce związanej z celami Stowarzyszenia.
5) współpracę z podmiotami dzielącymi ze
Stowarzyszeniem cele.
1.1) prowadzenie i wspieranie działalności
kulturalnej, artystycznej, filmowej, edukacyjnej,
społecznej;
2) działania na rzecz integracji międzypokoleniowej;
3) działanie na rzecz ochrony i popularyzowania
dóbr kultury oraz dziedzictwa historycznego
i narodowego;
4) pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
5) działalność na rzecz osób w wieku seniorskim
i emerytalnym
6) promocja i organizacja wolontariatu
7) działalność charytatywna;
8) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
9) działalność na rzecz integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
10) działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego;
i inne
2. teren RP
3.1) organizowanie działań artystycznych: wystawy,
pokazy, projekcje, spektakle, koncerty, warsztaty,
spotkania dotyczące kultury i działań twórczych ,
sympozja, seminaria, konkursy, przeglądy, festyny,
festiwale, szkolenia i inne formy integrujące
społeczność polską zarówno w kraju i poza krajem;
2) prowadzenie działań artystycznych w formie,
filmu, fotografii, nagrań, wydawnictw; działalności
wydawniczej
dokumentującej
i
promującej
dokonania twórców i Stowarzyszenia;
3) prowadzenie archiwów, galerii i ośrodków
społeczno-kulturalnych

nie

uchwała o
rozwiązaniu
stowarzyszenia z
dnia 23.12.2018 r.

WSO-II.512.2.2017
WSO-II.512.11.2018

5.

Zrzeszenie
Rekonstruktorów
Gorzowskich

03.04.
2017 r.

4) współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami
i organizacjami artystycznymi, kulturalnymi w kraju
i na świecie;
5) realizację programów społecznych, kulturalnych
i sportowych;
6) prowadzenie kampanii społecznych oraz stron
i portali internetowych;
7) udzielanie wsparcia, w tym finansowego,
inicjatywom oraz organizacjom i innym podmiotom
prowadzącym działalność zbieżną z celami
statutowymi;
8) prowadzenie badań w obszarze kultury i życia
społecznego;
9) współpracę z organami administracji rządowej
i samorządowej oraz innymi instytucjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów
statutowych;
10) współpracę ze środkami masowego przekazu
w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji
działań Stowarzyszenia.
1.1) zrzeszanie rekonstruktorów z Gorzowa Wlkp. i
okolic;
2) propagowanie historii ziemi gorzowskiej;
3)tworzenie żywych lekcji historii;
4) pomoc instytucjom w ochronie dziedzictwa
historycznego północnej części województwa
lubuskiego.

Gorzów Wlkp.
ul. Łokietka 28

Przedstawiciel:
Robert Sadłowski

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
01.03.2017 r.

nie

WSO-II.512.3.2017

Gorzów Wlkp.
ul. Dobra 6

Przedstawiciel:
Gracjan Chudy

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
29.11.2017 r.

nie

WSO-II.512.4.2017

Przedstawiciel:
Dominika Muniak
Szadej

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
27.11.2017 r.

nie

WSO-II.512.5.2017

2.teren RP

6.

Mistrzowie Miecza

05.12.
2017 r.
16.01.
2019 r.

3.1) spotkania integracyjne rekonstruktorów i
pasjonatów historii;
2) organizowanie wykładów, prelekcji, tzw. Żywych
lekcji historii, imprez plenerowych;
3) pomoc instytucjom publicznym w ochronie,
badaniach i rekonstrukcji zabytków;
4) wspólne działania z innymi organizacjami i
instytucjami mającymi na celu propagowanie historii
oraz tworzenie środowiska rekonstruktorów.
1.1)promocja różnorodnych form kulturalnych, w
szczególności odnoszących się do sfery fantasy,
science-fiction i pokrewnych;
2)działalność charytatywna;
3)promocja i organizacja wolontariatu;
4)kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa
narodowego;
5)działalność na rzecz organizacji prowadzących
działania z zakresu pożytku publicznego;
6)działalność na rzecz osób niepełnopsprawnych;
7)działalność na rzecz wspólnot i społeczności
lokalnych;
8)działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym;
10)dobroczynność.

zmiana siedziby:
Buszów 49
Bobrówko
gm. Strzelce Kraj.

2. teren RP
3.1)organizacja spotkań dla młodzieży w celach
edukacyjnych i rozrywkowych;
2)wydawanie czasopism, periodyków, publikacji
związanych z celami stowarzyszenia;
3)organizacja festiwali, konwentów, złotów;
4)prowadzenie „Młodzieżowego Klubu Gier
Obywatelskich”;
5)tworzenie materiałów filmowych i audio
związanych z celami stowarzyszenia;
6)prowadzenie stron internetowych, portali, wortali,
blogów;
7)organizowanie konkursów;
8)prowadzenie zbiórek publicznych;
9)prowadzenie kursów, szkoleń, poradnictwa;
10)występowanie do organów administracji
publicznej z wnioskami;
11)współpraca z innymi organizacjami.

7.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Twórczych AURA

06.12.
2017 r.

1.1)działalność artystyczna
2)inicjowanie, wspieranie, promowanie działań z
zakresu animacji poklatkowej, sztuki filmowej i
innych dziedzin sztuki
3)kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa
narodowego
4)działalność na rzecz organizacji prowadzących
działania z zakresu pożytku publicznego
5)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
6)działalność na rzecz rozwoju wspólnot i

Gorzów Wlkp.
ul. Niemcewicza 2c/7

społeczności lokalnych
7)działalność na rzecz dzieci i młodzieży
8)przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
9)promocja polskiej twórczości artystycznej w
Polsce
10)ochrona i promocja zdrowia.
2. teren RP
3. 1)organizowanie i wspieranie działań
artystycznych, w tym: warsztatów artystycznych,
konkursów i festiwali, wystaw, projekcji filmowych,
pokazów, szkoleń, plenerów artystycznych oraz
wszelkich innych form promocji i realizacji
poszczególnych dyscyplin sztuki
2)wydawanie czasopism, periodyków, publikacji
zwartych związanych z celami stowarzyszenia
3)organizację festiwali, konwentów
4)projekcje animacji, filmów i edukacja dzieci i
młodzieży poprzez sztukę filmową połączoną z
warsztatami artystycznymi
5)tworzenie materiałów filmowych i audio
związanych z celami stowarzyszenia
6)prowadzenie stron internetowych, blogów
7)organizowanie konkursów
8)stała współpraca z mediami
9)prowadzenie klubów artystycznych i kawiarni
10)prowadzenie artystycznych sesji zdjęciowych
11)występowanie do organów administracji
publicznej z wnioskami
12)współpracę z innymi organizacjami.

8.

BANG BANG FILM

18.12.
2017 r.

1. 1)upowszechnienie wiedzy na temat sztuk
wizualnych jako artystycznego środka wyrazu;
2)upowszechnianie filmu, telewizji, radia, fotografii
jako formy dokumentu, sztuki i etyki twórczej;
3)inspirowanie, upowszechnianie i rozwój
twórczości filmowej, telewizyjnej, radiowej, wideo
i fotograficznej wśród młodzieży, dorosłych, w tym
osób niepełnosprawnych i starszych;
4)integracja i wspieranie lokalnych artystów
i twórców;
5)podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6)podtrzymywanie i promocja lokalnej tradycji
i historii;
7)nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
8)krajoznawstwo i turystyka;
9)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
10)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11)ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego;
12)upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
13)działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między
organizacjami twórczymi;

Gorzów Wlkp.
Przedstawiciel:
ul. Dąbrowskiego 8/10 Paweł Górny

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia:
10.12.2017 r.

nie

WSO-II.512.6.2017

Gorzów Wlkp.
ul. Ogińskiego 99/6

Kontrola wewnętrzna:
Tadeusz Kułaczkowski

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia:
05.11.2017 r.

nie

WSO-II.512.1.2018

2. teren RP
3.1)organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i seniorów, szczególnie zajęć
fotograficznych, telewizyjnych i 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)działalność wydawniczą;
6)produkcja i współprodukcja filmów, programów
telewizyjnych, videoblogów i audycji radiowych,
a także prowadzenie stron i portali internetowych;

9.

Gorzowski Klub
Kolekcjonerów

12.01.
2018 r.

1.1)prowadzenie akcji wystawienniczych zbiorów
członków Klubu;
2)rozwijanie wśród członków Klubu, młodzieży
szkolnej i innych grup społecznych poszanowania i
ochrony dóbr kultury narodowej, świadectw
przeszłości i wytworów myśli ludzkiej;
3)współdziałanie z innymi organizacjami i
związkami w dziele upowszechniania
kolekcjonerstwa;

Zarząd:
1)Franciszek Iwko – prezes
2)Zbigniew Szafkowski –
vice prezes;
3)Krystyna Brzostowska –
vice prezes, skarbnik

4)inicjowanie działań w zakresie ochrony zabytków,
dzieł sztuki, pamiątek historycznych i
patriotycznych.
2. teren RP

10. GEO GORZÓW

15.01.
2018 r.

3.1)organizacja zebrań, prelekcji, poradnictwa,
wystaw;
2)współpraca z innymi instytucjami i organizacjami
społecznymi;
3)organizacja kolekcjonerskich giełd;
4)organizowanie porad, konsultacji i wycieczek
klubowych związanych z kolekcjonerstwem;
5)umożliwianie kolekcjonerom i sympatykom
kolekcjonerstwa spotkań w celu wymiany myśli,
poglądów, doświadczeń, eksponatów do kolekcji;
6)podejmowanie współpracy z instytucjami o
pokrewnych celach;
7)udział w Federacji Krajowej w formie
członkostwa i innych organizacjach
1.1)upowszechnianie wiedzy o walorach
geograficznych, przyrodniczych, historycznych i
turystycznych Gorzowa Wlkp. i okolic;
2)edukacja mieszkańców Gorzowa Wlkp. i okolic w
zakresie geografii, przyrody, historii,
zagospodarowania przestrzennego i turystyki
Gorzowa Wlkp. i okolic;
3)wymiana informacji o lokalnym środowisku,
danych geograficznych, przyrodniczych,
historycznych i turystycznych Gorzowa Wlkp. i
okolic;
4)promocja ciekawych miejsc i zjawisk biosfery
znajdujących się na terenie Gorzowa Wlkp. i okolic;
5)umacnianie tożsamości lokalnej mieszkańców
Gorzowa Wlkp. i okolic.

Gorzów Wlkp.
ul. Kleeberga 21/10

Przedstawiciel:
Alicja Laszuk

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia:
09.01.2018 r.

nie

WSO-II.512.2.2018

Gorzów Wlkp.
ul. Kosynierów
Gdyńskich 82

Zarząd:

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia:
15.02.2018 r.

nie

WSO-II.512.3.2018

2. teren RP

11. Stowarzyszenie
Nowoczesnego Łowiectwa
„Pasjonaci”

27.02.
2018 r.
11.06.
2019 r.

12. Kobieta, Biznes i Rozwój

12.06.
2018 r.

3.1)kongresy, sympozja, konferencje, wykłady,
szkolenia, warsztaty, spotkania;
2)działania edukacyjne;
3)wydawnictwa i publikacje;
4)strony internetowe i media społecznościowe;
5)inicjatywy społeczne;
6)imprezy rekreacyjno – poznawcze;
7)uczestnictwo członków w działalności
stowarzyszenia;
8)przedstawianie właściwym władzom i organom
administracji publicznej postulatów oraz opinii w
sprawach prowadzonych przez stowarzyszenie;
9)współpraca z władzami państwowymi i
samorządowymi w zakresie realizacji celów
stowarzyszenia;
10)współpraca z organizacjami pozarządowymi.
1.1)promowanie nowoczesnego łowiectwa w
społeczeństwie,
2)wspieranie kół łowieckich i stowarzyszeń
przyrodniczych w ich działalności statutowej,
3)edukacja przyrodniczo-łowiecka,
4)organizacja
i
współorganizacja
imprez
kulturalnych dla myśliwych i
sympatyków
łowiectwa,
5)promowanie kultury łowieckiej.
2. teren RP
3.1)prezentowanie niezależnych opinii w zakresie
łowiectwa
oraz
kształtowanie
pozytywnego
wizerunku myśliwych za pośrednictwem mediów;
2)prowadzenie strony internetowej i portali
społecznościowych oraz aktywny udział w
dyskusjach na
temat łowiectwa
za
ich
pośrednictwem;
3)współdziałanie z kołami łowieckimi, samorządami
i innymi podmiotami w inicjatywach i projektach
promujących łowiectwo;
4)akcje charytatywne,
5)wsparcie prawne myśliwych i kół łowieckich
poprzez pełnomocnika praw myśliwych.
1.1)propagowanie idei przedsiębiorczości wśród
kobiet;
2)integracja kobiet w obrębie Klubu Kobiet
prowadzących własną działalność, pracujących na
etacie, aktywnych społecznie;

1)Leszek Wawrzyniak(2) –
przewodniczący
2)Mateusz Karkoszka(2) –
zastępca przewodniczącego
3)Iwona Redo-Marin –
sekretarz
4)Dariusz Włodkowski –
skarbnik
5)Mariusz Walorczyk –
członek zarządu

uchwała o zmianie
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia:
15.05.2019 r.

1)Mateusz Karkoszka(2) –
przewodniczący
2)Franciszek Jamniuk(2) –
zastępca przewodniczącego
3)Iwona Redo-Marin –
sekretarz
4)Dariusz Włodkowski –
skarbnik
5)Mariusz Walorczyk –
członek zarządu

Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek
2b

Przedstawiciel:
Joanna Owczarek –
Romaniszyn

WSO-II.512.5.2019

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

nie

WSO-II.512.5.2018

3)dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
4)promowanie pozytywnych postaw biznesowych
wśród kobiet;
5)wspieranie kreatywnych koncepcji biznesowych;
6)poszukiwanie nowych partnerów biznesowych;
7)wymiana myśli, pomysłów i inspiracji.

zwykłego z dnia
21.05.2018 r.

2. teren RP

13. Stowarzyszenie
„Sekretni”

16.07.
2018 r.
26.05.
2020 r.

3.1)strona internetowa - zakładka sponsora;
2)stworzenie Klubu „Kobieta, Biznes i Rozwój”
oraz spotkania zamknięte – comiesięczne w formie
2-3 godzinnych warsztatów;
3)przedsiębiorczość i rozwój osobisty – artykuły i
wywiady z:
a)Kobietami Sukcesu należącymi do Klubu (lub z
terenu woj. lubuskiego);
b)psychologami;
c)coachami biznesu;
zaproszonymi gośćmi ze świata biznesu i rozwoju
osobistego z Polski i Europy;
4)spotkania tematyczne raz na kwartał spotkania
otwarte w formie Konferencji (całodniowej).
1.1)tworzenie pozytywnego wizerunku osób
zajmujących się działalnością poszukiwawczą, w
tym kreowanie kodeksu eksploracji, zgodnego z
istniejącym prawem oraz szerzenie informacji i
propagowanie eksploracji zgodnej z prawem;
2)podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej
działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę
śladów i świadectw historii regionów i kraju,
połączonej z informacją i upublicznieniem efektów
tej działalności;
3)podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany
doświadczeń i współpracy pomiędzy podmiotami
podejmującymi podobne do Stowarzyszenia
działania, w tym pomiędzy stowarzyszeniami,
muzeami i innymi instytucjami, których działalność
związana jest z historią regionów Polski, jej
dokumentowaniem, eksploracją itp.; współpraca z
instytucjami państwowymi mająca na celu jak
najlepsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności
różnych organizacji i środowisk w zakresie historii i
eksploracji;
4)wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów
muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie
prowadzonych działań eksploracyjnych, w
szczególności w muzeach współpracujących ze
Stowarzyszeniem, działających na terenach
prowadzonych badań eksploracyjnych;
5)organizowanie imprez, wystaw tematycznych,
prelekcji, pokazów i innych form informacji na
temat historii miejsc, w których prowadzona jest
działalność eksploracyjna Stowarzyszenia,
podejmowanie działań edukacyjnych z tego zakresu,
organizacja wydarzeń integracyjnych dla środowiska
eksploracyjnego;
6)kreowanie zespołów roboczych i struktur
wspomagających realizację wspólnych projektów i
programów, w tym wspólnych zespołów z
partnerami instytucjonalnymi, mających na celu
realizację wybranych celów Stowarzyszenia;
7)poznawanie prawa z zakresu badań o charakterze
eksploracyjnym w kraju i zagranicą oraz
proponowanie odpowiednim organom (w tym
ustawodawczym) zmian prawnych, mających na
celu harmonizowanie przepisów z rozwiązaniami
istniejącymi w innych krajach, w tym w krajach Unii
Europejskiej; uczestnictwo w dyskusjach
publicznych i forach podejmujących problematykę
działalności eksploracyjnej;
8)rozpowszechnianie informacji o działalności
Stowarzyszenia w środowisku historyków,
archeologów, instytucji edukacyjnych oraz jednostek
samorządowych w celu budowania pozytywnego
wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania
partnerów do wspólnych działań eksploracyjnych;
9)oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych
innym podmiotom, w tym pomocy w pracach
archeologicznych, dokumentacyjnych,
archiwizacyjnych i innych związanych z
poznawaniem i dokumentowaniem historii Polski;
10)poznawanie działalności podmiotów
stawiających sobie podobne cele i porównywanie
efektów ich działania z działalnością
Stowarzyszenia, mające na celu usprawnienie i

Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 17A

(2)

Gorzów Wlkp.
ul. Moraczewskiego
7/2
(2)

Przedstawiciel:
Henryk Kopaczel

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
09.07.2018 r.

nie

WSO-II.512.6.2018

WSO-II.512.5.2018

efektywne planowanie prac eksploracyjnych, a także
porównywanie efektów wybranych działań
poszukiwawczych w celu wspólnego wyciągania
wniosków i pozostałe (…)
2.teren RP

14. Złota Rączka

25.09.
2018 r.

3.1)organizowanie legalnych, jawnych akcji
eksploracyjnych opartych o niezbędne, określone
prawem pozwolenia, zgodnie z celami
Stowarzyszenia;
2)prowadzenie działalności popularyzatorskiej w
formie sesji naukowych, seminariów, konferencji,
konkursów, wystaw, spotkań autorskich, prezentacji
medialnych oraz wydawnictw;
3)podejmowanie działań na rzecz ochrony,
dokumentacji i konserwacji zabytków;
4)współpracę z instytucjami państwowymi,
muzeami, stowarzyszeniami, organami administracji
rządowej, samorządami terytorialnymi,
organizacjami ochrony przyrody i środowiska
naturalnego oraz podmiotami gospodarczymi w
kraju i zagranicą w zakresie zgodnym z celami
Stowarzyszenia;
5)opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków
dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu
eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim
podmiotom;
6)przedkładanie administracji rządowej,
samorządowej oraz innym podmiotom postulatów i
opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia;
7)uczestniczenie w grupach konsultacyjnych,
roboczych i celowych, podejmujących działania na
rzecz poprawy statusu prawnego i wizerunku
eksploratorów w Polsce;
8)udział w konferencjach, sympozjach i innych
imprezach o tematyce eksploracyjnej,
organizowanych w kraju i zagranicą;
9)organizowanie wystaw, targów, imprez, szkoleń i
konferencji, których cel zgodny jest z celami
Stowarzyszenia;
10)prowadzenie działalności informacyjnej,
publicystycznej, edukacyjnej na temat eksploracji,
archeologii, historii, dziedzictwa kulturowego i
ochrony środowiska;
11)organizowanie różnych form upowszechniania
celów działania Stowarzyszenia;
12)restaurowanie i rekonstrukcje obiektów
zabytkowych i wykorzystanie ich na pomieszczenia,
m.in. izby muzealne, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
13)rozwijanie innych form służących realizacji
celów Stowarzyszenia;
14)organizowanie różnych form kształcenia
członków Stowarzyszenia odpowiadających celom
statutowym Stowarzyszenia i podwyższających
jakość podejmowanych działań;
15)opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie
projektów, programów, ekspertyz, badań, prognoz i
innych przedsięwzięć zgodnych z celami
statutowymi;
16)aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw
obywatelskich oraz promowanie i organizowanie
wolontariatu.
1.1)niesienie ludziom pomocy w potrzebie,
szczególnie osobom starszym, mało zaradnym i
samotnym;
2)wspomaganie fachowym doradztwem i
wykonawstwem potrzeb materialnych w
gospodarstwach domowych osobom wymienionym
w ust.1;

Gorzów Wlkp.
ul. Dywizjonu 303
10/17

Przedstawiciel:
Edmund Lis

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
18.09.2018 r.

nie

WSO-II.512.7.2018

Gorzów Wlkp.
ul. Słoneczna 55/23

Przedstawiciel:
Ewelina Hornowska

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia

nie

WSO-II.512.9.2018

2.województwo lubuskie

15. Klub Rowerowy „MTB
TEAM GORZÓW”

21.11.
2018 r.

3.1)wykonywanie nieodpłatnie drobnych napraw
(prace malarskie, montażowe) w gospodarstwach
domowych z materiałów powierzonych;
2)wykonywanie drobnych remontów w
gospodarstwach domowych z powierzonych
materiałów, w zakresie dozwolonym prawem.
1.1)promowanie turystyki rowerowej, sportu
rowerowego jako sposób na przyjemne spędzanie
czasu, propagowanie aktywnych form wypoczynku
oraz kolarstwa górskiego (MTB)
2.teren RP

16. Docet Historia

07.12.18
2018 r.

3.1)organizacja wspólnych treningów i wyjazdów;
2)udział w organizowanych wyścigach rowerowych.
1. 1)działanie na rzecz ochrony i popularyzowania
dóbr kultury oraz dziedzictwa historycznego
i narodowego;
2)prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej,
artystycznej, filmowej, edukacyjnej, społecznej;
3)działania na rzecz integracji międzypokoleniowej;
4)pielęgnowanie
polskości
oraz
rozwoju
świadomości lokalnej, narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
5)działalność na rzecz osób w wieku seniorskim
i emerytalnym
6)działalność w obszarze nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7)pomoc Polonii i Polakom za granicą;
8)działalność na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych;
9)działalność na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego;
10)promocja i organizacja wolontariatu i pozostałe
(…)

15.11.2018 r.
Gorzów Wlkp.
ul. Ogińskiego 61/6

Przedstawiciel:
stowarzyszenie zwykłe
Małgorzata Wrześniak nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
01.12.2018 r.

nie

WSO-II512.10.2018

Gorzów Wlkp.
ul. Osiedlowa 25

Przedstawiciel:
Jan Monik

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
17.12.2018 r.

nie

WSO-II.512.2.2019

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
12.10.2018 r.

nie

WSO-II.512.8.2018

2.teren RP
3. 1)organizowanie działań artystycznych: wystawy,
pokazy, projekcje, spektakle, koncerty, warsztaty,
spotkania dotyczące kultury i działań twórczych ,
sympozja, seminaria, konkursy, przeglądy, festyny,
festiwale, szkolenia i inne formy integrujące
społeczność polską zarówno w kraju i poza krajem;
2)prowadzenie działań artystycznych w formie,
filmu, fotografii, nagrań, wydawnictw; działalności
wydawniczej
dokumentującej
i
promującej
dokonania twórców i Stowarzyszenia;
3)prowadzenie archiwów, galerii i ośrodków
społeczno-kulturalnych
4)współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i
organizacjami artystycznymi, kulturalnymi w kraju
i na świecie;
5)realizację programów społecznych, kulturalnych
i sportowych;
6)prowadzenie kampanii społecznych oraz stron
i portali internetowych;
7)udzielanie wsparcia, w tym finansowego,
inicjatywom oraz organizacjom i innym podmiotom
prowadzącym działalność zbieżną z celami
statutowymi;
8)prowadzenie badań w obszarze kultury i życia
społecznego;
9)współpracę z organami administracji rządowej
i
samorządowej
oraz
innymi
instytucjami pozarządowymi w zakresie realizacji
celów statutowych;
10)współpracę ze środkami masowego przekazu
w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji
działań Stowarzyszenia.

17. Stowarzyszenie
Eksploracyjno –
Historyczne „WARTA”

05.02.
2019 r.
29.01.
2021 r.

1.1)poznawanie historii miejsc, w których działać
będzie stowarzyszenie;
2)współpraca z lokalnymi muzeami oraz ich
pracownikami;
3)czynne poszukiwanie zagubionych zabytków
ruchomych i nieruchomych.

(2)

Tomasz Marcin
Koźlarek
(2)

2.teren RP

18. Stowarzyszenie Sorpresa

19.12.
2018 r.

3.1)szkolenie członków i kandydatów;
2)czynna eksploracja w terenie;
3)współpraca z archeologami oraz osobami
upoważnionymi do badania miejsc ważnych
historycznie;
4)kierowanie postulatów do organów administracji
publicznej i władz.
1.1)działalność kulturalna, sportowa, edukacyjna,
oświatowa, opiekuńcza, wspieranie inicjatyw
społecznych, ochrona zdrowia, a także promocja
zdrowia – wśród społeczności lokalnej;
2)współpraca i pomoc dla innych organizacji
działających w Gorzowie Wielkopolskim;
3)wspomaganie członków w działalności
gospodarczej, kulturalnej i społecznej;
4)wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych,
kulturalnych, społecznych oraz zdrowotnych;
5)obrona praw, reprezentowanie interesów i

Gorzów Wlkp.
ul. Przemysłowa 18

Przedstawiciel:
Dariusz Klisowski

działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno –
zawodowej – szczególnie mieszkańców i ich rodzin;
6)inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań
na rzecz poprawy życia mieszkańców, udzielanie
pomocy mieszkańcom w nawiązywaniu
pozytywnych relacji interpersonalnych;
7)prowadzenie wśród mieszkańców działalności
społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej;
8)współpraca z innymi organizacjami o podobnym
profilu działania w kraju i zagranicą.
2.teren RP

19. KDK Sport TEAM

11.02.
2019 r.

3.1)zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska
na forum publicznym;
2)współpraca z organami administracji publicznej
oraz innymi instytucjami i podmiotami;
3)kierowanie postulatów do organów administracji
publicznej i władz;
4)prowadzenie innych działań sprzyjających
realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
1.1)inicjowanie, wspieranie i organizowanie
działalności sportowej;
2)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
3)rozwijanie zainteresowań sportowych wśród
dorosłych, dzieci i młodzieży;
4)przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym;
5)ochrona i promocja zdrowia poprzez sport.

Gorzów Wlkp.
Przedstawiciel:
ul. Warszawska 187 A Przemysław
Burdziński

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
01.02.2019 r.

nie

WSO-II.512.3.2019

Gorzów Wlkp.
ul. Miodowa 10

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
09.05.2019 r.

nie

WSO-II.512.4.2019

2.teren RP

20. Gorzowskie
Stowarzyszenie
Krótkofalowców

20.05
2019 r.

3.1)propagowanie i organizowanie imprez
sportowych, szczególnie kolarskich i biegowych;
2)współorganizowanie masowych imprez
sportowych;
3)promocja zdrowego stylu życia wolnego od
uzależnień poprzez aktywność ruchową;
4)współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i
organizacjami z zakresu promocji sportu.
1.1)popularyzacja i popieranie łączności na pasmach
radioamatorskich;
2)rozwój, popieranie i ochrona służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej;
3)podejmowanie działań mających na celu ochronę
przydzielonych zakresów częstotliwości
amatorskich, jak i pozyskiwanie nowych zakresów
częstotliwości;
4)obronę praw krótkofalowców do swobodnego
eksperymentowania w budowie urządzeń radiowych
i systemów antenowych oraz swobodnego
eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań
w radiokomunikacji;
5)utrzymywanie kontaktów i współpracy z organami
administracji rządowej i samorządowej oraz
organizacjami i jednostkami organizacyjnymi
krajowymi, zagranicznymi, jak również
międzynarodowymi mającymi cele zbliżone do
celów określonych w regulaminie.
2.teren RP
3.1)skupianie w szeregach Stowarzyszenia GSK
osób fizycznych interesujących się różnymi
aspektami łączności radiowej, zwłaszcza amatorskiej
łączności w zakresach fal krótkich, ultrakrótkich
i mikrofalowych,
2)szerzenie wśród krótkofalowców idei przyjaźni
i solidarności bez względu na ich narodowość, status
społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne,
3)organizowanie i wspieranie wszelkich form
kształcenia i samokształcenia, mającego na celu
podnoszenie poziomu wiedzy technicznej
i operatorskiej,
4)prowadzenie współpracy i współdziałanie
z organami władzy ustawodawczej, administracji
rządowej i samorządu terytorialnego dla tworzenia
warunków sprzyjających rozwojowi działalności
stowarzyszenia w Polsce, a w szczególności
zwalczania zakłóceń jako zagrożeń dla
radiokomunikacji,
5)reprezentowanie interesów krótkofalarstwa
polskiego wobec właściwych organów administracji
państwowej i samorządowej oraz organizacji
międzynarodowych i zagranicznych,
6)popieranie i popularyzowanie działań członków

Przedstawiciel:
Zbigniew Czaja

Stowarzyszenia GSK zajmujących się
eksperymentami i pracą nad nowymi rozwiązaniami
w zakresie radiokomunikacji,
7)działalność wydawniczą dotyczącą różnych
dziedzin i aspektów amatorskiej łączności radiowej,
8)podejmowanie innych przedsięwzięć,
a w szczególności organizowanie spotkań,
odczytów, pokazów lub wystaw mających na celu
popularyzowanie radioamatorstwa
w społeczeństwie.

21. EKO-SĄSIEDZI

07.10.
2019 r.

1.1)ochrona środowiska naturalnego, warunków
życia mieszkańców.
2)ochrona ładu przestrzennego.
Pobudzanie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla
środowiska naturalnego postaw i zachowań
obywateli.
3)ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym
oddziaływaniem zanieczyszczeń.
4)przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom
oraz
promowanie proekologicznego zagospodarowania
odpadów.
5)ułatwianie dostępu do informacji o środowisku.
6)podejmowanie działań na rzecz rozwoju
demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności
społecznej
i
dalszego
upodmiotowienia
społeczeństwa,
przeciwdziałanie
korupcji,
upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw
człowieka.
7)zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska
kulturowego.

Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 43F/3

Zarząd:

Gorzów Wlkp.
ul. Traugutta 3A/5

Przedstawiciel:
Paweł Suszek

1)Bartosz Chojnacki –
prezes
2)Aneta Urban – wiceprezes
3)Joanna Włodarczyk –
wiceprezes
4)Wioletta Piątek –
sekretarz
5)Agnieszka Przewoźna skarbnik

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
29.09.2019 r.

nie

WSO-II.512.6.2019

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
01.02.2020 r.

nie

WSO-II.512.2.2020

2.teren RP
3.1)organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji
oraz innych imprez.
2)zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska
na forum publicznym
3)prowadzenie działalności wydawniczej w formie
niedochodowej.
4)udział w postępowaniach administracyjnych
dotyczących spraw związanych z ingerencją w
środowisko naturalne.
5)występowanie do właściwych władz lokalnych,
wojewódzkich, krajowych, Unii Europejskiej oraz
sądów z wnioskami o zastosowanie środków
prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia
środowiska, zaniechania naruszania środowiska,
przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy
zaistniałych szkód, zaniechania naruszania prawa.
6)składanie organom administracji wniosków i
zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego i do decyzji administracyjnych
mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie
przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z
interesami ochrony środowiska i zdrowia ludności.
7)współpraca z wszelkimi osobami, organizacjami i
instytucjami o podobnych celach działania.
Inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.

22. Strefa Wolnego Działania

04.03.
2020 r.

1.1)wspieranie działań zmierzających do promocji
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
wzmocnienie świadomości społecznej i politycznej
na szczeblu lokalnym, regionalnym i państwowym;
2)wspieranie polskiej przedsiębiorczości,
wynalazczości i innowacyjności;
3)działanie na rzecz jedności Polaków w kraju
i zagranicą, a także umacnianie i zabezpieczanie
więzi międzypokoleniowych w narodzie polskim;
4)działanie na rzecz promocji postaw proobronnych;
5)działania na rzecz kultury i dziedzictwa
narodowego;
6)promowanie i wspieranie rozwoju edukacji.
2.teren RP
3.1)organizowanie konferencji, spotkań, wykładów;
2)tworzenie filmów edukacyjnych;
3)inicjowanie kampanii społecznych;
4pPromowanie i reklamowanie produktów;
5)tworzenie i prowadzenie portali internetowych;
6)organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów,
warsztatów, spotkań, imprez oraz różnych
przedsięwzięć o charakterze informacyjnokulturalnym;
7)współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami

23. Stowarzyszenie
Nowosiółczan i Puźniczan

10.07.
2020 r.

publicznymi, firmami, przedsiębiorstwami oraz
organizacjami pozarządowymi.
1.1)kultywowanie i ochrona pamięci o dziejach
Nowosiółki Koropieckiej i Puźnik;
2)wspieranie nauki, kultury i sztuki ukazującej
problematykę kresową;
3)upowszechnianie kultury kresowej;
4)nawiązywanie współpracy ze środowiskami
kresowymi;
5)wspomaganie inicjatyw i działań środowisk i osób
indywidualnych
związanych
z
Nowosiółką
Koropiecką,
Puźnikami
oraz
innymi
miejscowościami regionu na rzecz kultywowania
tradycji, obyczajów i kultury kresowej;
6)podejmowanie
działań
zmierzających
do
zachowania materialnego dziedzictwa lokalnego
oraz zbieranie informacji o jego stanie;

Gorzów Wlkp.
ul. Mieszka I 57/5

Przedstawiciel:
Jan Biernacki

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
08.06.2020 r.

nie

WSO-II.512.6.2020

Gorzów Wlkp.
ul. Maczka 7/5

Zarząd jednoosobowy: stowarzyszenie zwykłe
Szczepan Borzęcki
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
01.09.2020 r.

nie

WSO-II.512.7.2020

Gorzów Wlkp.
ul. Ogińskiego 5/8

Zarząd:

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia

nie

WSO-II.512.8.2020

7)promowanie i organizacja wolontariatu.
2.teren RP
3. 1)tworzenie bazy informacyjnej archiwizującej
treści
dotyczące
historii
miejscowości
i
mieszkańców Nowosiółki Koropieckiej i Puźnik
oraz kultury kresowej, w tym: bibliotek i katalogów
posiadanych
przez
organizacje
kresowe
księgozbiorów, fotografii, nagrań audio i video oraz
innych przedmiotów mających wartość historyczną;
2)prowadzenie stron internetowych;
3)gromadzenie funduszy na realizację celów
statutowych;
4)współpracę z organizacjami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie pozyskiwania środków,
wymiany doświadczeń i realizacji programów
dobroczynnych;
5)współpracę z administracją publiczną i innymi
podmiotami, których przedmiot realizacji jest
zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia;
6)przeprowadzanie kwest, aukcji, zbiórek darów
rzeczowych jak i finansowych na rzecz rozwoju
pamięci narodowej;
7)organizację spotkań i zjazdów i innych form
popularyzacji i wymiany wiedzy poświęconych
kulturze kresowej, przy udziale przedstawicieli
Stowarzyszenia oraz innych osób działających na
rzecz kresowej pamięci narodowej;
8)organizowanie wycieczek;
9)tworzenie wydawnictw;
10)organizowanie innych form aktywności prawem
dozwolonych prowadzących do realizacji celów
statutowych.

24. Stowarzyszenie o
charakterze strzeleckim
i kolekcjonerskim
GUN CLUB

23.09.
2020 r.

1.1)działanie na rzecz strzelectwa, sportu
strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni,
2)popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa,
sportu strzeleckiego, kolekcjonerstwa broni,
obronności oraz bezpieczeństwem państwa,
3)promocja i popieranie strzelectwa,
kolekcjonerstwa broni, obronności oraz
bezpieczeństwa państwa,
4)działalność szkoleniowa, edukacyjna lub
informacyjno – promocyjna,
5 przyspieszenie odbudowy kultury posiadania,
kolekcjonowania i strzelania z broni palnej w
Polsce.
2.teren RP
3.1)organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów,
2)współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami
o podobnych celach działania,
3)występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji,
4)inne działania realizujące cele statutowe.

25. Stowarzyszenie
Alternativa

29.10.
2020 r.

1.1)różnorodne wspieranie rozwoju kultury i sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2)tworzenie alternatywnej, skutecznej drogi
promocji twórców i artystów,
3)ułatwianie dostępu do ich twórczości odbiorcom
regionalnym i ogólnopolskim,

1)Paweł Gorzkiewicz –
prezes zarządu,
2)Sebastian Siuda –
zastępca prezesa,

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

4)popularyzacja cennej twórczości lokalnej,
niewystępującej w głównych nurtach dystrybucji.

3)Kajetan Suder – sekretarz
zarządu

19.10.2020 r.

2. teren RP

26. Zorientowani na Miłość

04.12.
2020 r.

3.1)organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach,
spotkaniach, prezentacjach, warsztatach, wykładach,
seminariach kulturalnych i artystycznych,
2)współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i
innymi podmiotami o podobnych założeniach
programowych, ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk muzycznych,
3)wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk
twórczych,
4)pozyskiwanie źródeł finansowania przedsięwzięć
stowarzyszenia,
5)współpraca z mediami na rzecz popularyzacji
przedsięwzięć stowarzyszenia,
6)wspieranie oraz reprezentowanie działalności i
interesów twórców, w tym muzyków i zespołów
muzycznych,
7)tworzenie i gromadzenie infrastruktury
technicznej służącej stowarzyszeniu,
8)produkcja filmów, teledysków i audycji.
1.1)organizacja pomocy psychologicznej dla osób
doświadczających dyskryminacji lub nią
zagrożonych, skierowanej w szczególności do osób
LGBT+,
2)organizacja pomocy seksuologicznej skierowanej
do osób LGBT+,
3)aktywizacja oraz działania wspierające na rzecz
bliskich i rodzin osób LGBT+,
4)działanie na rzecz ochrony praw człowieka i
propagowanie wiedzy na ich temat,
5)kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie
uprzedzeń i stereotypów wobec osób LGBT+,
6)promowanie postaw obywatelskich, w
szczególności czynnego korzystania z
demokratycznych narzędzi w celu wywierania
wpływu na regulacje dotyczące dyskryminowania
grup i mniejszości,
7)walka z dyskryminacją osób LGBT+ i
przeciwdziałanie przejawom homofobii w
społeczeństwie,
8)integracja środowisk LGBT+,
9)propagowanie nowoczesnej i pozbawionej treści
homofobicznych edukacji seksualnej,
10)propagowanie wiedzy na temat orientacji
seksualnych i tożsamości płciowych, w tym
działalność wydawnicza, edukacyjna i szkoleniowa,
kulturalna, związana z rekreacją i sportem, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych, humanistycznych i medycznych i
pozostałe (…)

Gorzów Wlkp.
ul. Pomorska 34

Przedstawiciel:
Aleksandra Marciniak

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
16.11.2020 r.

nie

WSO-II.512.11.2020

Gorzów Wlkp.
ul. Kućki 8/7

Zarząd:

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
20.10.2020 r.

nie

WSO-II.512.9.2020

2.teren RP

27. Extreme Riders

15.12
2020 r.
18.01.
2021 r.

3.1)działalność edukacyjna i szkoleniowa,
organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń,
2)tworzenie i realizowanie projektów edukacyjnych,
3)organizowanie akcji, w tym: festynów, festiwali,
imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych,
4)współpraca z innymi organizacjami krajowymi i
zagranicznymi,
5)organizacja działań zmierzających do realizacji
usług związanych z ww. celami stowarzyszenia,
6)realizacja usług związanych z celami
stowarzyszenia.
1.1)promocja różnorodnych form kulturowych, w
szczególności sportów rowerowych,
2)rozwijanie i popularyzowanie sportów
rowerowych,
3)poprawa infrastruktury rowerowej,
4)zachęcanie do aktywnego stylu życia,
5)działalność charytatywna,
6)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i
społeczności lokalnej,
7)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży,
8)działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego,
9)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
10)turystyka i krajoznawstwo i pozostałe (…)
2.teren RP
3.1)organizacja spotkań dla młodzieży w celach
edukacyjnych i rozrywkowych,

1)Szymon Gospodarek –
prezes,
2)Patrycja Gospodarek –
wiceprezes(2)
3)Oskar Krzykawski –
skarbnik
1)Szymon Gospodarek –
prezes
2)Damian Surma –
wiceprezes(2)
3)Oskar Krzykawski skarbnik

uchwała o zmianie
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
03.12.2020 r.

28. Ice Skating Gorzów

17.12.
2020 r.

2)tworzenie materiałów filmowych i audio
związanych z celami stowarzyszenia,
3)organizacja festiwali, konwentów, zlotów,
4)prowadzenie stron internetowych, portali, wortali,
blogów,
5)organizowanie konkursów i wydarzeń
rowerowych,
6)prowadzenie zbiórek publicznych,
7)prowadzenie kursów, szkoleń, poradnictwa,
8)występowanie do organów administracji
publicznej z wnioskami,
9)współpraca z innymi organizacjami.
1.1)doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach
wśród członków stowarzyszenia poprzez
koleżeńskie udzielanie sobie nawzajem porad i
wskazówek podczas wspólnych spotkań na lodzie,
2)wzajemne mobilizowanie się do jak najczęstszej
aktywności fizycznej na łyżwach,
3)czerpanie radości z jazdy na łyżwach,
4)pokazanie początkującym użytkownikom
lodowiska, że można się dobrze bawić na łyżwach, a
nie tylko walczyć o przetrwanie, walczyć z
grawitacją,
5)stworzenie wśród członków stowarzyszenia więzi
przyjaźni, koleżeństwa,
6)wspólne podejmowanie prób wykonania trudnych
technicznie trików na łyżwach,
7)doprowadzenie jak największej liczby członków
stowarzyszenia do umiejętności jazdy wyczynowej,
8)stać się wizytówką lodowiska;

Gorzów Wlkp.
ul. Kilińskiego 5

Zarząd:

Gorzów Wlkp.
ul. Dowbora –
Muśnickiego 20/9

Przedstawiciel:
Stanisław Ignaszak

1)Łukasz Rossowski –
prezes zarządu,
2)Urszula Wilczyńska –
wiceprezes zarządu,
3)Sebastian Pikuła –
członek zarządu,
4)Michał Golicz – członek
zarządu

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
07.12.2020 r.

nie

WSO-II.512.10.2020

stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego z dnia
07.12.2020 r.

nie

WSO-II.12.2020

2.teren RP

29. Stowarzyszenie „Dolina
Trzech Młynów” w
Bogdańcu

21.12.
2020 r.

3.1)nawiązanie kontaktu z grupami z całej Polski
podzielających pasję członków naszego
Stowarzyszenia,
2)inicjowanie i propagowanie imprez sportowych
organizowanych na lodowiskach,
3)nawiązanie współpracy z zarządem gorzowskiego
lodowiska w celu czerpania wspólnych korzyści,
4)kierowanie na szkolenia i kursy członków
stowarzyszenia w celu stworzenia w przyszłości
kadry instruktorskiej
1.działania związane z szeroko rozumianą promocją
zabytkowej przestrzeni „Doliny Trzech Młynów”
w Bogdańcu woj. lubuskie
2.teren RP
3.1)współpraca z Muzeum Lubuskim w Gorzowie
Wlkp. oraz ze środowiskiem lokalnym, np. radą
Gminną, Nadleśnictwem Bogdaniec, lokalnymi
firmami itp. celem wypracowania planu pobytu
połączonego z wypoczynkiem, rekreacją,
zwiedzaniem muzeum i okolicy, edukacji, a także
ogniskiem czy zabawą na świeżym powietrzu lub
inną formą rekreacji,
2)organizowanie imprez tematycznych, eventów,
pokazów, koncertów oraz innych wydarzeń
związanych z dbaniem o dziedzictwo kulturowe
mieszkańców regionu, kładące szczególny nacisk na
aspekty historyczne oraz koegzystencję kultur:
Polski, Niemiec oraz regionów z których przybyli
pierwsi polscy mieszkańcy w 1945 r.,
3)wspieranie społecznych inicjatyw okolicznych
mieszkańców oraz współpraca z placówkami
edukacyjnymi,
4)działania na rzecz społeczności lokalnej mające na
celu integrację oraz współpracę mieszkańców
regionu.

