
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 

13. Stowarzyszenie 

Koło 

Pszczelarzy im. 

Edmunda 

Daronia w 

Chełmży 

 

31 grudnia 

2018 r. 

12.01.2020r. 

31.01.2020 

r. 

1.Celem 

stowarzyszenia jest: 

a) promocja i 

wspieranie produktów 

pszczelich, 

b) pomoc w realizacji 

programów KPWP, 

c) propagowanie 

wiedzy pszczelarskiej, 

d) integracja 

pokoleniowa 

pszczelarzy, 

e) pomoc nowo 

wstępującym 

pszczelarzom w 

zakresie prawa, 

pozyskiwania pszczół 

i sprzętów 

koniecznych do 

prowadzenia pasieki, 

f) organizacja spotkań 
Koła w celu integracji 

środowiska 

pszczelarskiego, 

g) dzielenie się 
doświadczeniem 

pokoleniowym z 

młodymi adeptami 

pszczelarstwa. 

 

87-140 

Chełmża, 

ul. Stanisława 

Moniuszki 1 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Zarząd: 

1) Henryk 

Sulencki – 

Prezes 

Zarządu; 

2) Sylwester 

Kurdynowski 

– Skarbnik; 

3) Marek 

Bobek – 

Sekretarz 

 

  

Stowarzyszenie 

posiada organ 

kontroli 

wewnętrznej, 

którym jest 

Komisja 

Rewizyjna w 

składzie: 

1) Eugeniusz 

Czyż  
2) Andrzej 

Jałocha  

Uchwała nr 

1/2018 z dnia 

11.12.2018 r. w 

sprawie 

uchwalenia 

regulaminu 

działalności 

stowarzyszenia 

zwykłego 

NIE Uchwała z dnia 

12.01.2020 r.          

o 

rozwiązaniu    

 stowarzyszenia 

Data rozwiązania  

stowarzyszenia 

31.01.2020 

Sulencki    

Henryk      

      OR.512.12. 

2018.IS 

poz. ewid. 13. 

 

2. terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej  



 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego: 

1) organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

wystaw, koncertów 

oraz innych imprez, 

2) prowadzenie 

działalności 

wydawniczej w formie 

niezarobkowej, 

3) współpraca z 

wszelkimi osobami i 

instytucjami o 

podobnych celach 

działania, 

4) występowanie z 

wnioskami i opiniami 

do właściwych 

organów 

administracji, 

5) wspieranie 

działalności 

zmierzającej do 

poprawy dobrostanu 

zapylaczy-pszczół, 

6) inne działania 

realizujące cele 

regulaminowe. 



________________________________ 

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. 

 

 


