Ewidencja stowarzyszeń zwykłych, dla których organem nadzoru jest Starosta Tucholski
Numer
kolejny
w ewidencji
1
1

2

3

Daty wpisów do
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego
2
Kongregacja Rycerzy
Świętego Sebastiana

Biegające Śliwice

Jak w rodzinie

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego. 2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego.
4

3

Liczba wpisanych stowarzyszeń: 9

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego
5

Uwagi

8

9

10

11

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków nadzoru
12

W Regulaminie
działalności
przewidziano organ
kontroli wewnętrznej Audytorium.

uchwała nr
2/2016 z dnia
15.09.2016r.

NIE

-

-

-

-

-

uchwała z dnia
25.01.2017r.

NIE

-

-

-

-

-

zgodnie z uchwałą nr
5/2019 Zgromadzenia
Członków z dnia
15.07.2019r.
Przedstawicielem
Stowarzyszenia
powołano Panią
Joannę Klewicz

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego

Stan na 5.06.2019 r.

67

Regulamin
Status organizacji
dzialalności
pożytku
stowarzyszenia
publicznego
zwykłego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidator
stowarzysze-nia
zwykłego

13

03.10.2016r.
1.Cele:
1. Zachowanie dziedzictwa etycznego i kulturowego europejskich historycznych strzelców.
2. Zachowanie i obrona uniwersalnych wartości kultury europejskiej w formie odpowiadającej współczesnym
czasom.
3. Występowanie przeciwko negatywnym zjawiskom rozpadu wartości kultury europejskiej.
4. Wspieranie wolności, demokracji, samorządności oraz tolerancji.
5. Szerokie promowanie takich cech i postaw jak: rycerskość, braterstwo, solidarność i miłość bliźniego.
6. Wspieranie braterskiego współistnienia narodów Europy.
2. Teren działania: W szczególności obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych europejskich krajów.
3. Środki działania:
1. organizowanie corocznych tradycyjnych spotkań integracyjnych,
2. organizowanie turniejów strzeleckich;
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń,
4. organizowanie konferencji i seminariów o charakterze naukowym i popularno-naukowym;
5. działalność wydawniczą;
6. współpracę z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
gospodarczymi i mieszkańcami;
7. współpracę z innymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi;
8. współpracę z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami chrześcijańskimi;
9. organizowanie imprez religijnych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
10. organizowanie imprez wystawienniczo – promocyjnych;
11. organizowanie kwest oraz imprez charytatywnych;
12. wspieranie instytucji działających na rzecz osób i środowisk słabszych zdrowotnie oraz zagrożonych
społecznie;
13. organizowanie konkursów wiedzy i umiejętności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
14. organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami Kongregacji.

27.01.2017r.

17.05.2017r.

1.Cele:
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie
inicjowania i wspierania przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych.
2. Teren działania: Terem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3. Środki działania:
a. prowadzenie grupy biegaczy,
b. organizowanie wyjazdów na zawody biegowe,
c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
d. organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i edukacyjnych,
e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia oraz prowadzenie strony
internetowej,
f. finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie osób, które zamierzają uprawiać sport.

1.Cele:
Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej..
2. Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Środki działania:
1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców powiatu tucholskiego;
2) angażowanie i mobilizowanie społeczności lokalnej w podejmowaniu inicjatyw,
w tym związanych ze wspieraniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
3) tworzenie warunków umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie trudności życiowych z
wykorzystaniem ich możliwości i zasobów;
4) niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej, poradniczej, materialnej osobom i
rodzinom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym i innym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
5) organizowanie i promowanie wolontariatu;
6) organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym, edukacyjnym;
7) współpracę z jednostkami administracji publicznej, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi w
zakresie realizacji celów stowarzyszenia;
8) prowadzenie zbiórek publicznych, akcji charytatywnych na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia;
9) ochronę i promocję zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;
10) propagowanie zasad bezpieczeństwa publicznego;
11) organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród, stypendiów dotyczących celów stowarzyszenia;
12) prowadzenie ośrodków i placówek realizujących zadania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
13) wspieranie i promowanie rodzicielstwa zastępczego

Członkowie Zarządu
(Kapituły):
1. Andrzej Wegner - Prezes
Dla ważności pism,
oświadczeń woli,
pełnomocnictw i dokumentów
w przedmiocie praw i
ul. Chojnicka 62, obowiązków majątkowych i
89-500 Tuchola innych spraw Kongregacji
wymagane jest współdziałanie
i podpisy dwóch członków
Kapituły Komandora lub
Prezesa i Kanclerza lub
Skarbnika lub Ceremoniarza
lub Jałmużnika.

ul. Świecka 14,
89-530 Śliwice

Przedstawiciel Stowarzyszenia
- Michał Rytlewski

ul. Pocztowa 7 Przedstawiciel Stowarzyszenia
89-500 Tuchola
- Joanna Klewicz

-

uchwała z dnia
08.05.2017r.

NIE

-

-

4

Stowarzyszenie
właścicieli lasów
prywatnych
poszkodowanych przez
nawałnicę w sierpniu
2017 roku

15.06.2018r.

1.Cele:
Celem działalności Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów właścicieli lasów prywatnych
poszkodowanych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku przed organami administracji publicznej, władzami
samorządowymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
gospodarczą, a w szczególności:
a) reprezentowanie oraz pomoc właścicielom lasów poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych na obszarze
Borów Tucholskich,
b) aktywne podejmowanie działań mających na celu integrowanie środowiska właścicieli lasów znajdujących się
na obszarze Borów Tucholskich, w szczególności poprzez organizowanie spotkań, konferencji i debat
umożliwiających rzeczową dyskusję i wymianę poglądów,
c) współpraca z jednostkami administracji centralnej i samorządowej, wymiana doświadczeń oraz współpraca z
osobami, organizacjami i instytucjami oraz wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie zgodnym z celami
Stowarzyszenia, a w szczególności na rzecz właścicieli lasów poszkodowanych wskutek klęsk żywiołowych na
obszarze Borów Tucholskich,
d) zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii wobec władz państwowych oraz organizacji politycznych i
społecznych w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia,
e) popieranie i organizacja inicjatyw społecznych w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu:
1. Piotr Majka
2.
Marek Kilichowski
Do składania oświadczeń woli
ul. Główna 5
w imieniu Stowarzyszenia, w
89-500 Tuchola
tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu
działających łącznie.

-

uchwała
z dnia
7 czerwca
2018r.

NIE

-

-

-

-

-

uchwała z dnia
03.10.2018r.

NIE

-

-

-

-

2. Teren działania: obszar miejscowości Tuchola i województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Środki działania:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;
3) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;
4) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia.

1.Cele:
1). Integracja osób mających jednakowe zainteresowania.
2). Edukacja bezpieczeństwa drogowego.
3). Prowadzenie działalności sportowej i kulturalnej.
4). Turystyka Borów Tucholskich i jej propagowanie na terenie i poza granicami kraju.

11.10.2018r.

5.

BRACTWO
MOTOCYKLOWE
MAGNETO ŻALNO TUCHOLA

25.01.2019r.

2. Teren działania: Obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3. Środki działania:
1) Organizowanie wyjazdów motocyklowych.
2) Prowadzenie grupy motocyklistów.
3) Organizowanie konferencji, szkoleń i wykładów w zakresie edukacji bezpieczeństwa na drodze.
4) Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych.
5) Organizowanie cyklicznej imprezy BRACTWA MOTOCYKLOWEGO MAGNETO ŻALNO-TUCHOLA
skierowanej do mieszkańców regionu.
6) Propagowanie turystyki Borów Tucholskich.
7) Uczestnictwo w imprezach regionalnych.
8) Organizowanie akcji charytatywnych oraz finansowe, rzeczowe i informacyjne wspieranie osób
potrzebujących.
9) Wydawanie broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
10) Prowadzenie grupy w mediach społecznościowych.

bez zmian

ul. Szkolna 5,
89-506 Żalno

bez zmian

1. Prezes - reprezentowanie
Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Przedstawiciel reprezentowanie
Stowarzyszenia przed
organem rejestrowym
(zgodnie z uchwałą z dnia
3.10.2018r. Przedstawicielm
wybrano Kamelię Tajl).
3. Do zaciągania zobowiązań
majątkowych oraz do innych
czynności wykraczających
poza zwykły zarząd
wymagana jest zgoda
wszystkich członków
stowarzyszenia.

Zgodnie z uchwałą nr 2
Walnego Zebrania Członków z
dnia 12.10.2018r. Prezesem
Stowarzyszenia został Janusz
Mindykowski

bez zmian

bez zmian

bez zmian

-

-

-

Zgodnie z uchwałą nr
3 Walnego Zebrania
Członków z dnia
12.10.2018r.
Skarbnikiem
Stowarzyszenia
została Wioletta
Pieczka

-

uchwała z dnia
09.11.2018r.

NIE

-

-

-

-

1.Cele:
Celem działalności Stowarzyszenia jest jest prowadzenie działalności sportowej, edukacyjnej, promocyjnej i
kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć sportowych, kulturalnych i
edukacyjnych.

6.

Sportowa Gmina
Kęsowo

16.11.2018r.

2. Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3. Środki działania:
a. organizowanie turniejów czy szkoleń sportowych
b. organizowanie wyjazdów na zawody czy turnieje
c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
d. organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i edukacyjnych,
e. promowanie Gminy Kęsowo

Do składania oświadczeń woli
w imieniu stowarzyszenia, w
tym w sprawach majątkowych
ul. Szkolna 11, uprawniony jest Przedstawiciel
89-506 Kęsowo lub dwóch członków
stowarzyszenia działających
łącznie. Przedstawiciel - Adam
Dończyk.

7.

8.

Tucholskie
Stowarzyszenie
Eksploracyjne "Ostroga"

Stowarzyszenie
wspierania zdolnej i
aktywnej młodzieży
"SKAŁA"

19.12.2018r.

19.03.2019r.

1.Cele:
1. Szerzenie informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z prawem.
2. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się działalnością eksploracyjną, w tym kreowanie
kodeksu eksploracji, zgodnego z istniejącym prawem.
3. Podejmowanie działań edukacyjnych w celu zapobiegania nielegalnej eksploracji, dewastowania
historycznych miejsc pamięci i wszelkiej działalności szkodliwej dla dóbr dziedzictwa kulturowego i środowiska
naturalnego.
4. Koordynowanie i inicjowanie działań podejmowanych wraz z działalnością eksploracyjną, mających na
celu ochronę kultury i przyrody.
5. Kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji poszukiwawczych,
eksploracyjnych i detektorystycznych oraz budowanie ich rzetelnego wizerunku.
.
2. Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest cał Polska.
3. Środki działania:
1. Uczestniczenie w grupach eksploratorów.
2. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny eksploracji, historii.
3. Prowadzenie szkoleń, poradnictwa, informacji.
4. Rozwijanie innych form działalności służących realizacji celow Stowarzyszenia.

1.Cele:
Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie i nagradzanie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy
Lubiewo wyróżniających się prospołeczną postawą i osiągających sukcesy edukacyjne.
2. Teren działania: Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3. Środki działania:
a. przyznawanie nagród finansowych zgodnie z regulaminem przyznawania nagród,
b. promowanie nagrodzonych uczniów w mediach i lokalnym środowisku
c. monitorowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej nagrodzonych uczniów,
d. wspieranie merytoryczne, rzeczowe lub finansowe inicjatyw realizowanych przez uczniów w ramach trzech
głównych obszarów tematycznych: rozwój i edukacja, aktywność społeczna i obywatelska, promocja Gminy
Lubiewo.

ul. Stanisława
Przedstawiciel Stowarzyszenia
Saganowskiego
- Ireneusz Szweda
7, 89-500 Tuchola

-

uchwała
z dnia
18 grudnia
2018r.

NIE

-

-

-

-

ul. Hallera 9, 89- Przedstawiciel Stowarzyszenia
526 Lubiewo
- Michał Jacek Skałecki

-

uchwała z dnia 8
marca 2019 r.

NIE

-

-

-

-

NIE

-

-

-

-

NIE

-

-

-

-

1. Cele:
- zrzeszanie osób zainteresowanych popularyzacją pojazdów zabytkowych,
- integracja miłośników ze społeczeństwem, tworzenie przyjaznego dla młodzieży zainteresowania tą formą działalnosci,
- reprezentowanie osób zrzeszonych na zewnątrz środowiska,
- wyzwalanie inicjatyw w kierunku popularyzacji ruchu kolekcjonerskiego.

9.

10.

Tucholskie
Stowarzyszenie
Pojazdów Zabytkowych
"DRAGON"

Porozumienie
Samorządowe dla
Tucholi

2. Teren działania: Teren Rzeczpospolitej Polskiej, obiektem zainteresowania jest rejon Borów Tucholskich.
05.06.2019

12.11.2019

3. Środki działania:
- reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec władz samorządowych, administracyjnych i innych
organizacji, instytucji i stowarzyszeń,
- współpraca na rzecz promocji swojego środowiska, regionu wspólnie z władzami samorządowymi gminy,
miasta i powiatu,
- promowanie i udział w imprezach reprezentujacych nasz region poza jego granicami,
- popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z dziedziny motoryzacji,
- inspirowanie przedsięwzieć zmierzajacych do integracji młodzieży o podobnych zainteresowaniach,
- stwarzanie możliwości w uzyskaniu pomocy prawnej dla członków stowarzyszenia,
- otoczenie szczególną troską młodzieży w celu zapewnienia im fachowej pomocy.

1. Cele:
- rozwój demokracji lokalnej,
- krzewienie kultury politycznej w środowisku,
- wspieranie inicjatyw promujących Gminę Tuchola,
- wymiana doświadczeń w pracy samorządowej, - propagowanie idei samorządności.
2. Teren działania: Gmina Tuchola.
3. Środki działania:
- rozwój demokracji lokalnej, - krzewienie kultury politycznej, - wspieranie inicjatyw promujących Gminę
Tuchola, - wymiana doświadczeń w pracy samorządowej, -propagowanie idei samorządności.

Działający łącznie Zarząd w
składzie:
1. Piotr Zawiszewski - Prezes
2. Jakub Kupś - Zastępca
pl. Zamkowy 1, Prezesa
89-500 Tuchola 3.Ireneusz Stacherski Sekretarz,
4. Jarosław Stybaniewicz Skarbnik,
5. Przemysław Zaborowski Członek Zarządu

ul. Kwiatowa 7,
89-502 Raciąż

1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Przedstawiciel
Stowarzyszenia (reprezentuje
stowarzyszenie w kontaktach
z organem nadzorującym w
celu dokonania wpisu do
ewidencji. Zgodnie z uchwałą
z dnia 28.10.2019 r.
Przedstawicielem wybrano
Pawła Cieślewicza)
Prawo reprezentowania
Stowarzyszenia przysługuję
dwóm członkom zarządu, w
tym prezesowi lub zastępcy
prezesa
a) reprezentacja to obejmuje
w szczególności prawo do
zaciągania zobowiązań
majątkowych do wysokości
2000 zł
b) zaciąganie zobowiązań
majątkowych powyżej 2000 zł
wymaga uchwały walnego
zgromadzenia, podjętej
większością 3/4 głosów
wszystkich członków
stowarzyszenia

Do kontroli działalności
powołano Komisję
Rewizyjną w składzie:
1. Roman Minder uchwała z dnia
Przewodniczacy,
29. 04.2019 r.
2. Zbigniew Baranowski Członek,
3. Szymon Bukała Członek

-

uchwała z dnia
28.10.2019 r.

11.

Cekcyńska Inicjatywa
Społeczna

09.12.2019

1. Cele:
- działalność kulturalna,
- edukacyjna,
- sportowa,
- wydawnicza,
- turystyczna,
- na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych,
- działania międzypokoleniowe,
- działania na rzecz ochrony środowiska,
- informatyczna
2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania:
- działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
- propagowanie turystycznych walorów regionu,
- współdziałanie z organizacjami, instytucjami,
- organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów związanych z kulturą, edukacją, sportem, turystyką, informatyką(
rozwijanie kompetencji cyfrowych),
- inicjowanie projektów na rzecz społeczności,
- organizowanie wyjazdów, rajdów, zawodów,
- organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
- wydawanie książek, czasopism, broszur zwiazanych z celami Stowarzyszenia oraz prowadzenie strony
internetowej.

ul. Szkolna 4,
89-511 Cekcyn

Przedstawiciel Stowarzyszenia
- Paulina Złotowska

-

uchwała z dnia
25.11.2019 r.

NIE

-

-

-

-

