
PISMO DOT. WYDANIA ZAŚWIADCZENIA - STOWARZYSZENIE ZWYKŁE 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 
stowarzyszen

ia 
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 

32. Mieszkańcy 
Grębocina 

12 maja 
2021 r.. 

Cele: Głównym celem 
stowarzyszenia jest 
wspieranie inicjatyw 
obywatelskich i 
podejmowanie działań 
na rzecz rozwoju 
społeczności 
lokalnych i 
demokracji 
obywatelskiej, a w 
szczególności: 
a)edukacyjna, 
oświatowa i 
wychowawcza 
b) kulturalna, w 
zakresie sztuki, 
ochrony dóbr kultury i 
tradycji, 
c) ochrony 
środowiska, ekologii, 
ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, 
e) wspierania rozwoju 
gospodarczego, 
gospodarki 
przestrzennej i 
infrastruktury w 
oparciu o zasady 
zrównoważonego 
rozwoju, 
f) ochrony i promocji 
zdrowia oraz pomocy 
społecznej, 
rehabilitacji 
zawodowej i społecz. 
g) reprezentowanie i 
ochrona interesów 
mieszkańców 
Grębocina, 

87-162 
Grębocin,  
ul. 
Kowalewska 7   

Stowarzyszenie 
jest  
reprezentowane 
przez  Prezesa 
Tomasz 
Dunajskiego 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej. 

Uchwała  z dnia 
11 maja 2021 r.. o 
przyjęciu -
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 
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h) propagowanie idei 
społecznościowych i 
patriotycznych, 
i) działania na rzecz 
rozwoju wsi, 
j) propagowanie idei 
sportowych, 
turystycznych i 
rekreacyjnych. 

Terenem działania jest 
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Realizacja celów 
poprzez: 
a)Reprezentowanie 
spraw mieszkańców, 
członków w sprawach 
przez nich 
zgłoszonych lub 
samodzielnie na 
podstawie 
zaobserwowanych 
potrzeb, przed 
organami, firmami, 
instytucjami, których 
sprawy dotyczą, 
b) organizację 
spotkań, zgromadzeń, 
wydarzeń, protestów, 
pikiet, happeningów, 
eventów, zawodów, 
obozów itp. 
c) gromadzenie 
środków finansowych 
i materialnych z tyt. 
Darowizn, dotacji, 
grantów, 
dofinansowań na cele 
stowarzyszenia i jego 
członków oraz 
mieszkańców 
Grębocina, 
d) zakup śr. Trwałych, 
własności 
intelektualnych, 
gruntów, środków 
transportu, do 
realizacji celów 
stowarzyszenia, 
e) współdziałanie z 
innymi instytucjami, 
organizacjami i 
osobami dla osiągania 
wspólnych celów 
statutowych, f) dział. 
Na rzecz 
kształtowania postawy 
dbałości o ochronę 
przyrody, 
g) uczestniczenie w 
postępowaniach adm. 



zw. z celami 
stowarzyszenia,  
h)wsp. z sam. Miasta, 
urzędem miasta i 
gminy, instytucjami 
państw. Oraz 
organizacjami i stow. 
kompetentnymi w 
zakr. Realizacji celów 
stwo., poprzez 
przedstawianie analiz, 
wniosków i 
postulatów, opinii o 
planach miejscowych, 
szeroko rozumianym 
kształtowaniu 
przestrzeni, w tym 
zagadnień ochrony 
środowiska i ekologii, 
l) propagowanie idei 
ekologicznych i prawa 
ochrony przyrody w 
życiu społ. Lokalnej, 
j) dział. Służące 
wyrównywaniu szans 
grup słabszych lub 
zagrożonych społ. 
wykluczeniem, 
k) dział. 
wspomagające  rozwój 
społ. lokalnej, 
samorządnych 
wspólnot, organizacji 
pozarząd. i innych 
inst. dział. na rzecz 
dobra publ. w różnych 
dziedzinach życia 
społ.(m. in. edukacja, 
nauka, kultura, 
informacja, integracja 
europ. ,ochrona 
środowiska, ochrona 
zdrowia, 
przedsiębiorczość, 
pomoc społ., 
charytatywna i 
humanitarna), 
l) działalność 
informacyjną, 
edukacyjną i 
wydawniczą w celu 
kształtowania postaw 
obywatelskich i 
prospołecznych, 
m) opracowywanie i 
wyrażanie stanowisk 
we wszystkich spr. 
dotyczących 
kształtowania postaw 
obywat. i prospoł., 
n) inspirowanie i 
wspieranie inicjatyw 
oraz akcji 
obywatelskich w celu 



aktywnego 
uczestnictwa 
mieszkańców w życiu 
publicznym. 
 
 
 
 

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. 

 


