EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SZCZYCIEŃSKIEGO
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1. Celem Stowarzyszenia jest:
Zarząd
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot Jerzego Lanca Stowarzyszenia
3/16, 12-100 w składzie:
i społeczności lokalnych;
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji Szczytno
1. Paweł
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
Krassowski –
rozwoju świadomości narodowej,
prezes zarządu
obywatelskiej i kulturowej;
2. Zenon Jagiełło
c) inicjowanie porozumienia między
– wiceprezes
pokoleniami;
zarządu
d) rozwój turystyki i krajoznawstwa;
3. Piotr
e) wspieranie działań edukacyjnych
Wasilewski –
kształtujących postawy patriotyczne oraz
wiceprezes
obywatelskie wśród dzieci, młodzieży i
zarządu
dorosłych, udzielania nieodpłatnego
Zgodnie z pkt. 44
poradnictwa obywatelskiego;
regulaminu
f) edukacja społeczeństwa w zakresie
Stowarzyszenia
funkcjonowania społeczeństwa
Nasza
obywatelskiego i wolontariatu, idei
Szczycieńska
zrównoważonego rozwoju, świadomości
Ziemia z dnia
obywatelskiej i patriotyzmu,
27.05.2016 r.,
g) działalności na rzecz kombatantów i osób
reprezentacja
represjonowanych;
stowarzyszenia na
h) ochrona środowiska naturalnego,
zewnątrz, również
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ochrony zwierząt;
zaciągania
i) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
zobowiązań
j) rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
majątkowych,
dziedzictwa narodowego oraz języka
wymaga podpisu
regionalnego;
Prezesa Zarządu
k) działalność w zakresie ochrony i promocji
jednoosobowo lub
zdrowia;
dwóch Członków
l) działalność charytatywna oraz promocja i
Zarządu
organizacja wolontariatu;
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m) działalności na rzecz osób w wieku
łącznie.
emerytalnym;
n) działalności na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
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o) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą oraz współpraca i pomoc Polonii i
Polakom z zagranicy.
2 Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto
Szczytno, Terenem działania jest
Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym
uwzględnieniem Szczytna i Powiatu
Szczycieńskiego
3. Stowarzyszenie swe cele realizuje
poprzez:
a) działalność edukacyjną i opiniotwórczą
w formie organizowania konferencji,
szkoleń, dyskusji, prelekcji, wykładów,
sympozjów, wystaw oraz innych imprez,
publikacji w prasie i innych środkach
masowego przekazu oraz udział w takich
przedsięwzięciach,
b) współpracę z partiami, organizacjami
społecznymi i zawodowymi, zakładami pracy,
środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji
celów Stowarzyszenia,
c) organizowanie zgromadzeń publicznych,
akcji wspierających lub protestacyjnych,
d) organizowanie imprez, w tym kulturalnych,
sportowych, odpowiadających celom
Stowarzyszenia i udział
w takich imprezach,
e) inicjowanie i współpraca przy
organizowaniu referendów, obywatelskich
projektów ustaw w sprawach, które są zgodne
z celami Stowarzyszenia,
f) prowadzenie krajowej i międzynarodowej
wymiany informacji w zakresie celów
Stowarzyszenia,
g) organizowanie wyjazdów integracyjnych,
imprez, biwaków, szkoleń, wypoczynku dzieci
i młodzieży,
h) prowadzenie działalności wydawniczej
książek, czasopism, broszur związanych z
celami stowarzyszenia,
i) prowadzenie innych działań sprzyjających
realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
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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.”.
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.

7)

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)
11)

12)

W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
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.
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

