
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 

18. Stowarzyszenie 

Klub 

Miłośników 

Lubicza 

Górnego 

 

01 kwietnia 

2019 r.; 

 

  

04.grudnia 

2019 r.-

zmiana 

1.Celem 

stowarzyszenia jest: 

1) promocja osiągnięć 
miejscowości i 

regionu, 

2) integracja 

społeczności lokalnej, 

3) propagowanie i 

wspieranie inicjatyw, 

postaw oraz działań 
sprzyjających 

rozwojowi 

gospodarczemu i 

społecznemu wsi 

Lubicz Górny, 

4) skupianie ludzi 

pragnących czynnie 

angażować się w 

działania na rzecz 

rozwoju wsi Lubicz 

Górny, 

5) wspieranie i 

organizowanie 

działalności 

kulturalnej, sportowej 

oraz turystyczno-

rozrywkowej 

mieszkańców w celu 

aktywnego spędzania 

wolnego czasu, 

6) propagowanie i 

wspieranie idei 

rozwoju infrastruktury 

wsi Lubicz Górny, 

7) rozpowszechnianie 

i rozwój kultury 

fizycznej, 

8) przeciwdziałanie 

patologiom i 

alkoholizmowi, 

9) pomoc społeczna 

potrzebującym 

Lubicz Górny, 

ul. Boczna 4 

87-162 Lubicz 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

Przedstawiciela: 

Damazy 

Jarzębowski. 

 

Zm. 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Zarząd: 

Przewodniczący

Zarządu, 

- Damazy 

Jarzębowski; 

 

Zastępca 

Przewodniczące

go-Wiesława 

Grupa; 

 

Członek – Ewa 

Drejling 

 

Skarbnik –

Dorota Załuska 

  

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Uchwała nr 

4/2018 z dnia 

12.12.2018 r. w 

sprawie 

uchwalenia 

regulaminu 

Stowarzyszenia,  

zm. Uchwałą nr 1 

z 09.10.2019 r. 

NIE                   OR.512.4.2019 

poz. ewid. 18. 

 



rodzinom, 

10) poznawanie 

piękna Polski poprzez 

organizowanie 

wycieczek do różnych 

części kraju. 

 

2. obszar RP  

 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego: 

1) organizowanie 

spotkań, prelekcji, 

wystaw, koncertów 

oraz innych imprez, 

2) współpraca z 

osobami i instytucjami 

o podobnych celach 

działania, 

3) występowanie z 

wnioskami i opiniami 

do właściwych 

organów administracji 

w przypadku 

wspierania działań 
sprzyjających 

rozwojowi 

gospodarczemu, 

społecznemu i 

ekologii, 

4) wspieranie działań 
zmierzających do 

poprawy jakości życia 

mieszkańców, 

5) inne działania 

realizujące cele 

statutowe. 

 



________________________________ 

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. 

 

 


