
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Z SIEDZIBĄ NA TERENIE POWIATU TORUŃSKIEGO 

Numer 

kolejny 

w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty 

wpisów 

do 

ewidencji1) 

1. Cel/cele 

działania  

stowarzyszenia 

zwykłego2) 

Adres siedziby 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego5) 

Organ kontroli 

wewnętrznej 

stowarzyszenia 

zwykłego6) 

Regulamin 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego7) 

Status 

organizacji 

pożytku 

publicznego8) 

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego9) 

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego10) 

Zastosowanie 

wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego 

środków 

nadzoru11) 

Uwagi12) 
2. Teren działania  

stowarzyszenia 

zwykłego3) 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego4) 

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

11. Stowarzyszenie 

Społeczny 

Komitet 

Odbudowy i 

Zagospodaro-

wania Miejsca 

Pamięci 

Uprowadzenia i 

Męczeńskiej 

Śmierci 

Błogosławio-

nego Księdza 

Jerzego 

Popiełuszki 

 

30 lipca 

2018 r. 

1.Celem 

stowarzyszenia jest: 

1) zagospodarowanie 

miejsca pamięci 

zgodnie z potrzebami 

społeczeństwa 

polskiego, 

2) odpowiednie 

wyeksponowanie tego 

szczególnego miejsca, 

z uwzględnieniem 

specyficznych 

uwarunkowań 
terenowych, 

3) zachowanie 

symboli reakcji i 

postawy mieszkańców 

okolicy bezpośrednio 

po tym tragicznym 

zdarzeniu, 

4) inicjowanie i 

realizowanie inicjatyw 

służących 

upamiętnieniu i 

rozpowszechnianiu 

tych wydarzeń 
związanych z polską 
tradycją 
niepodległościową, 
5) kultywowanie 

pamięci historycznej 

Błogosławionego 

Księdza Jerzego, który 

prowadził do 

zwycięstwa obozu 

solidarnościowego w 

Polsce, 

6) ochrona symboli 

religijnych i 

narodowych. 

 

87-134 Górsk, 

ul. Ks. B. 

Markiewicza 

10, 

gm. Zławieś 
Wielka 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Zarząd: 

1) Ksiądz 

Paweł 

Nowogórski – 

Prezes 

Zarządu; 

2) Rafał 

Otoka-

Frąckiewicz – 

Członek 

Zarządu; 

3) Stanisław 

Kokoszewski 

– Członek 

Zarządu 

 

 Do 

reprezentowania 

Stowarzyszenia, 

jak również do 

zaciągania 

zobowiązań 
majątkowych 

upoważniony 

jest każdy 

członek Zarządu 

działający 

samodzielnie. 

 Podejmowanie 

przez Zarząd 

czynności 

przekraczają-
cych zakres 

zwykłego 

zarządu, 

wymaga 

uprzedniej 

zgody 

Stowarzyszenie 

posiada organ 

kontroli 

wewnętrznej, 

którym jest 

Komisja 

Rewizyjna w 

składzie: 

1) Krystian 

Grzegorz 

Stankowiak – 

Przewodniczą-
cy Komisji; 

2) Andrzej 

Walczyński 

Członek 

Komisji; 

3) Bolesław 

Hryniak – 

Członek 

Komisji  

Uchwała nr 

3/2018 z dnia 

19.07.2018 r. w 

sprawie przyjęcia 

regulaminu 

działalności 

stowarzyszenia  

NIE                   OR.512.9. 

2018.IS 

poz. ewid. 11. 

 



2. terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej  

wszystkich 

członków 

Stowarzyszenia 

oraz udzielenia 

przez nich 

pełnomocnictwa 

do dokonania 

tych czynności. 

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego: 

1) uczestnictwo 

członków w 

statutowej działalności 

Komitetu, 

2) gromadzenie 

środków materialnych 

i niematerialnych 

niezbędnych do 

wykonania 

zamierzonego celu, 

3) prowadzenie 

działalności 

informacyjnej 

(medialnej), 

wydawanie 

materiałów 

informacyjnych i 

edukacyjnych, 

organizowanie wystaw 

i konkursów, itp., 

podejmowanie działań 
w celu realizacji zadań 
Komitetu, 

4) współpraca z 

osobami fizycznymi, 

organami 

administracji rządowej 

i samorządowej, 

krajowymi i 

międzynarodowymi 

organizacjami 

pozarządowymi i 

instytucjami oraz 

partnerami 

biznesowymi, w 

zakresie ich 

działalności 

odpowiadającej celom 

Społecznego 

Komitetu, 

5) ustanawianie i 

przyznawanie odznak, 

tytułów, medali oraz 

nagród i wyróżnień 
osobom fizycznym i 

osobom prawnym, 

które swoją 
działalnością 
wspierają cele 

Społecznego Komitetu 

oraz sam Społeczny 

Komitet. 



________________________________ 

1)
 W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych. 

2) W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności. 
3) W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności. 
4) W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do 

sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe). 
5) W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez 

przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska 

członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji. 
6) W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz 

ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli 

wewnętrznej.”. 
7)

 W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego 

zmian. 
8) W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji 

pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”. 
9) W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy 

wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy 

wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. 
10) W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego. 
11) W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania. 
12) W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt. 

 

 


