Starosta Sanocki jako organ nadzorujący udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej ewidencję stowarzyszeń zwykłych na podstawie
art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 j.t.)
1.Cel/cele działania
stowarzyszenia zwykłego

Numer
kolejny
w ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

1

2

Daty wpisów 2.Teren działania
do ewidencji stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

5

6

7

3. Środki działania
stowarzyszenia zwykłego
3

4

Zastosowanie
wobec
Status Przekształcenie
Regulamin
Likwidator
stowarzyszenia
działalności organizacji lub rozwiązanie
stowarzyszenia
Uwagi
zwykłego
stowarzyszenia pożytku stowarzyszenia
zwykłego
środków
zwykłego
publicznego zwykłego
nadzoru
8

9

b)propagowanie unihokeja
jako dyscypliny sportowej,
c)działalność na rzecz
społeczności lokalnej,
ze szczególnym
uwzględnieniem sportu
i rekreacji.

1.

Sanocki
Unihokej

Uchwała z dn.
21.06.2016 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

12

13

SO.512.3.2016

Członkami zarządu są:
1. Tomasz Sokołowski Stowarzyszenie
ul.
– Prezes Zarządu zwykłe nie
Krasińskiego
30.06.2016
posiada organu
2. Michał Leś
21/31,
2. Obszar RP
kontroli
38-500 Sanok 3. Piotr Sokołowski
wewnętrznej.
Do skutecznego składania oświadczeń woli
3. a)prowadzenie drużyny
w imieniu Stowarzypn.Wilki Sanok w ramach
szenia konieczne jest
rozgrywek organizowanych
współdziałanie dwóch
przez Polski Związek
członków Zarządu.
Unihokeja,
Podjęcie przez Zarząd
decyzji przekraczającej
b)prowadzenie drużyny
uprawnienia zwykłego
Wilki Sanok w ramach
zarządu wymaga zgody
rozgrywek lokalnych,
wszystkich członków
c)działalność promocyjna,
Stowarzyszenia.
szkoleniowa i edukacyjna.

11

Kadencja obecnego zarządu: 21.06.2016 –20.06.2019

1.a)propagowanie
zdrowego stylu życia,

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a)szkolenie młodzieży
i dorosłych na wypadek
sytuacji kryzysowych oraz
na czas wojny,
b)szkolenie społeczeństwa
w zakresie edukacji na
rzecz bezpieczeństwa,
c)kolekcjonowanie broni
przez członków
stowarzyszenia.
W zakresie społecznym:
a)wychowanie patriotyczne
i obywatelskie młodzieży
i dorosłych.

2.

11

12

13

Kadencja obecnego zarządu: 20.02.2018 – 19.02.2019

1.
W dziedzinie militarnej:

Członkami zarządu są:
1. Andrzej Pocztański
– Prezes
2. Kamil Prokop
ul. Kościuszki
2. Województwo
Jednostka
– Wiceprezes
18.11.2016 Podkarpackie
10
Strzelecka 2210
3. Jakub Popko
38-500 Sanok
– Skarbnik
4. Michał
Krzyżanowski
3. Działalność
– Zbrojmistrz
stowarzyszenia oparta jest
na pracy społecznej jego
członków, poprzez
działalność których
stowarzyszenie realizuje
swoje cele.

10

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dn.
02.10.2016 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

SO.512.5.2016

1

3

4

5

6

7

1.a)integracja środowiska
miłośników kolejnictwa,
b)promocja idei zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska w różnych
aspektach funkcjonowania
transportu kolejowego,
c)inicjowanie działań na
rzecz podniesienia poziomu
funkcjonowania transportu
szynowego i zapobiegania
jego degradacji,
d)rewitalizacja i reaktywacja
nieczynnych szlaków kolejowych oraz ochrona linii kolej.
zagrożonych likwidacją.
e)podnoszenie poziomu
atrakcyjności gospodarczej
i turystycznej regionu
w oparciu o rozwój kolei,
f)działalność badawcza, nauStowarzyszenie
kowo-techniczna w zakresie
Stowarzyszenie zwykłe
innowacyjnego taboru szyzwykłe nie
DolinaKolejowa.
ul. Czecha 7/1 jest reprezentowane
22.11.2016 nowego oraz rewitalizacji
posiada organu
pl
i ochrony zabytków techniki, 38-540 Zagórz przez przedstawiciela kontroli
– Jerzy Zuba.
dokumentów i eksponatów
wewnętrznej.
związanych z historią kolei,

8

9

10

11

12

13

Kadencja obecnego zarządu: 18.11.2016 – 17.11.2020

3.

2

Uchwała z dn.
18.11.2016 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

(…)

2. Obszar RP

(…)

SO.512.6.2016

3. a)współpraca z:
-firmami z branży kolejowej,
w szczególności z organizatorami przewozów kolej.,
producentami taboru kolej.
oraz dysponentami
infrastruktury kolejowej,
-jednostkami naukowo-badawczymi zajmującymi się problematyką transportu kolej.
i innymi podmiotami, których
działalność jest zbieżna
z celami stowarzyszenia.
b)pozyskiwanie funduszy,
nieruchomości, ruchomości
z przeznaczeniem na
realizację celów statutowych

1

3

4

5

6

7

1.a)Działalność naukowa w
dziedzinie nowych mediów,
przedsiębiorczości, rozwoju
osobistego, zasobów ludzkich oraz rewalidacja i usprawnianie sensomotoryczne
dzieci i dorosłych.
b)Działalność naukowo-tech
niczna w dziedzinie nowych
technologii, w tym: programowanie, projektowanie
doświadczeń użytkownika,
design thinking, projektowanie graficzne, ilustracja,
marketing internetowy.
c)działalność oświatowa
skierowana do młodzieży
oraz osób dorosłych, w tym
studentów oraz specjalistów
aktywnie poszukujących
pracy.
Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie
d)kształtowanie w społejest reprezentowane
ul.
zwykłe nie
czeństwie
postaw
Stowarzyszenie
przez przedstawiciela
21.12.2016 sprzyjających szerzeniu
Orzeszkowej 5
posiada organu
Geek Week Fest
– Patrycja Longawa
wiedzy nt. nowych mediów, 38-500 Sanok i wice przedstawiciela kontroli
wewnętrznej.
przedsiębiorczości, rozwoju
– Tomasz Pawłowski
osobistego, zasobów ludzkich oraz nowych technologii
e)pogłębianie wiedzy fachowej i aktywności społecznej
członków stowarzyszenia.
f)Troska o wysoki poziom
etyczny, naukowy i zawodowy członków stowarzyszenia,
g)Reprezentowanie i ochrona interesów członków
stowarzyszenia.

8

9

10

11

12

13

Kadencja obecnego zarządu: 14.12.2016 – 13.12.2019

4.

2

Uchwała z dn.
08.02.2017 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

(…)

SO.512.7.2016

2. Transgraniczny zasięg
działalności stowarzyszenia
3. Działalność
stowarzyszenia oparta jest
na pracy społecznej jego
członków, poprzez
działalność których
stowarzyszenie realizuje
swoje cele.

1

3

4

5

1.a)Działanie na rzecz upowszechniania strzelectwa,
sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej
oraz działalność grup
rekonstrukcji historycznej,
b)Popularyzowanie wiedzy
z dziedziny strzelectwa,
sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni
oraz działalności grup
rekonstrukcji historycznej,
c)Promocja i popieranie
strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni,
d)Udział w imprezach o charakterze rekonstrukcyjnym,
strzeleckim, kolekcjonerskim
e)Dokumentowanie członkostwa: w stowarzyszeniu
o charakterze strzeleckim,
Stowarzyszenie
w stowarzyszeniu, którego
o charakterze
regulaminowym celem jest Jaćmierz 71,
strzeleckim,
19.12.2016 organizowanie rekonstrukcji 38-530
kolekcjonerskim
historycznych i w stowarzy- Zarszyn
i rekonstrukcyjszeniu o charakterze koleknym ViS
cjonerskim, zgodnie z zapisami Ustawy o broni i amunicji.

6

7

8

9

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane Stowarzyszenie
przez przedstawiciela posiada Komisję Uchwała z dn.
Rewizyjną,
– Adrian Wanielista
19.12.2016 –
NIE
i wice przedstawiciela w skład której przyjęcie
wchodzą:
– Dariusz Pisula
regulaminu.
– Artur Kowalik
Skarbnikiem stow. jest – Łukasz Litwin
– Marcin Molenda

10

11

12

13

Kadencja obecnego zarządu: 19.12.2016 – 18.12.2018

5.

2

2. Województwo
Podkarpackie

(…)

SO.512.1.2017

3. a)Organizowanie i udział
członków stowarzyszenia
w zawodach i imprezach
strzeleckich, przedsięwzięciach rekonstrukcyjnych i kolekcjonerskich, spotkaniach,
prelekcjach, pokazach,
b)Współpraca ze wszystkimi
osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
w szczególności z grupami
rekonstrukcji historycznej,
c)Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych
organów administracji,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.

11

12

13

Uchwała z dn.
25.04.2017 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

SO.512.2.2017

Członkami Zarządu są:
1. Anna Błażowska
– Prezes
Stowarzyszenie
Średnie
Stowarzyszenie
2. Joanna Święch
zwykłe nie
Wielkie 42,
Zdrowa Gmina 28.04.2017 2. Obszar RP
posiada organu
– Wiceprezes
38-516
3. a)propagowanie
Zagórz
kontroli
3. Lidia Lubas
działalności wydawniczej Tarnawa Dolna – Skarbnik
wewnętrznej.
w formie niedochodowej,
4. Zenon Sydorczak
b)występowanie z wnioska– Sekretarz
mi i opiniami do właściwych
organów administracji
państwowej,
c)propagowanie ochrony
środowiska naturalnego,
d)współpraca z wszelkimi
osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
e)ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju
turystyki i agroturystyki,
f)wprowadzanie w życie
i propagowanie zasad
zrównoważonego rozwoju
i działań na rzecz ekologii,
g)promocja zdrowia i zdrowego stylu zycia w jak
najszerszym rozumieniu
tych pojęć,
(…)

10

Kadencja obecnego zarządu: 25.04.2017 – 24.04.2020

1.a)ochrona środowiska
naturalnego i warunków
życia mieszkańców gminy
Zagórz oraz Powiatu
Sanockiego,
b)rozwijanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa,
c)ochrona praw i interesów
mieszkańców gm. Zagórz
oraz Powiatu Sanockiego,
d)Informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej funkcjonowania,
e)podnoszenie kultury
i świadomości ekologicznej
społeczeństwa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.

Stowarzyszenie
Niezależnie
Ubezpieczonych 28.06.2017 2. Obszar RP
Pracowników
3. Działalność
Firmy BESCO
stowarzyszenia oparta jest
na pracy społecznej jego
członków w celu
zabezpieczenia środków
finansowych
przeznaczonych na
niezależne ubezpieczenie
grupowe.

Członkami Zarządu są:
1. Damian Pelczar
Stowarzyszenie
– Przewodniczący
ul.
zwykłe nie
2. Marcin Stapiński
posiada organu
Jaśminowa 8,
– Zastępca
kontroli
38-524 Besko
Przewodniczącego
wewnętrznej.
3. Janusz Zima
– Sekretarz

10

11

12

13

Kadencja obecnego zarządu: 22.06.2017 – 21.06.2020

1. Stowarzyszenie jest
dobrowolnym zrzeszeniem
mającym na celu
zawieranie i przestrzeganie
umów ubezpieczeń
grupowych pracowników
z firmy BESCO
i pełnoletnich członków ich
rodzin.

Uchwała z dn.
22.06.2017 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

SO.512.3.2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8.

11

12

13

Uchwała z dn.
09.02.2018 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

SO.512.1.2018

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie zwykłe
zwykłe nie
ul. 3 Maja 23, jest reprezentowane
Bociany Sanok 21.02.2018 2. Obszar RP
posiada organu
38-500 Sanok przez przedstawiciela
kontroli
3. a) współdziałanie
– Elżbieta Suchecka.
wewnętrznej.
z różnymi stowarzyszeniami
i organizacjami w zakresie
promocji sportu,
b) propagowanie i organizowanie imprez sportowych,
c)współorganizowanie masowych imprez sportowych,
d) promocja zdrowego stylu
życia wolnego od uzależnień
przez aktywność ruchową,
e) organizacja zajęć
sportowych rozwijających
zainteresowanie sportem,
inspirowanie różnych
środowisk w mieście,
powiecie i województwie do
tworzenia niezbędnych
warunków dla zapewnienia
prawidłowego rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży.

10

Kadencja obecnego zarządu: 09.02.2018 – 08.02.2028

1. a) inicjowanie, wspieranie
i organizowanie działalności
sportowej,
b) kształtowanie zasad
współżycia sportowego
wśród społeczeństwa, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
dążenie do osiągania
najwyższego poziomu
sportowego.
c) rozwijanie zainteresowań
sportowych wśród dzieci
i młodzieży,
d) ochrona i promocja
zdrowia przez sport,
e) przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom
społecznym.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

(…)

11

12

13

Uchwała z dn.
26.02.2018 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

SO.512.3.2018

Stowarzyszenie zwykłe Stowarzyszenie
Wesołe Morsy
ul.
jest reprezentowane zwykłe nie
HIPOTERMIA 16.03.2018 2. Obszar RP
Chopina 14 B, przez przedstawiciela posiada organu
Sanok
kontroli
38-540 Zagórz – Magdalena
3. a) organizowanie
wewnętrznej.
Przybylska-Pach.
całorocznych kąpieli
w akwenach wodnych,
b) uczestnictwo w imprezach
zach mających na celu kąpiele w niskich temp wody,
c) organizowanie akcji promujących zdrowie poprzez
zimowe kąpiele i hartowanie
ciała, a także prowadzenie
zdrowego trybu życia przez
rajdy rowerowe, wyprawy
nordic walking, wyjazdy na
narty i spływy kajakowe,
d) organizowanie spotkań,
zebrań i konferencji osób
zainteresowanych hartowaniem ciała i kąpielami
w niskich temperaturach,

10

Kadencja obecnego zarządu: 26.02.2018 – 25.02.2022

1. a) propagowanie
całorocznych kąpieli
w akwenach wodnych,
b) ochrona i promocja
zdrowego stylu życia,
c) upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu,
d) szerzenie wiedzy
z zakresu morsowania,
e) nawiązywanie kontaktów
z innymi klubami
o podobnych
zainteresowaniach,
f) promocja miasta Sanoka
i Podkarpacia na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

10.

Stowarzyszenie
2. Obszar RP /dla
ul.
Młodzi
właściwego realizowania
Mickiewicza
Kreatywni
01.06.2018
celów Stowarzyszenie może 11,
przy II LO
prowadzić działalność poza 38-500 Sanok
w Sanoku
granicami kraju/

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie zwykłe
zwykłe nie
jest reprezentowane
posiada organu
przez przedstawiciela
kontroli
– Grzegorz Matuła.
wewnętrznej.

Uchwała z dn.
28.05.2018 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

SO.512.5.2018

3. a) prowadzenie
działalności informacyjnej,
promocyjnej, edukacyjnej
i szkoleniowej;
b) prowadzenie działalności
naukowej i badawczej;
c) prowadzenie działalności
artystycznej;
d) współpraca z władzami
samorządowymi, państwowymi, sektorem
gospodarczym, środkami
masowego przekazu
w kwestiach związanych
tematycznie z celami
statutowymi;
e) wpływanie na zmiany
o charakterze systemowym
na rzecz celów społecznie
użytecznych;
(…)

Kadencja obecnego zarządu: 28.05.2018 – 27.05.2021

1. a) upowszechnianie idei
nowoczesnego patriotyzmu
opartej na fundamentach
tradycji chrześcijańskiej,
konserwatywnej i liberalnej;
b) upowszechnianie idei
państwa prawa;
c)działanie na rzecz
stworzenia społeczeństwa
obywatelskiego
d) upowszechnianie idei
samorządności lokalnej
i dążenie do doskonalenia
instytucji samorządowych;
e) działanie na rzecz nauki,
edukacji, oświaty
i wychowania;
f) działanie na rzecz kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji;
(…)

Kadencja obecnego zarządu: 19.07.2018 –18.07.2021

Członkami Zarządu są:
1. Tomasz Sokołowski Stowarzyszenie
– Prezes
zwykłe nie
2. Witold Święch
posiada organu
– Wiceprezes
kontroli
3. Adam Lewek
wewnętrznej.
– Wiceprezes

Uchwała z dn.
19.07.2018 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

SO.512.6.2018

1. a) działanie na rzecz
tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
b) działalność na rzecz
zapewnienia przejrzystości
pracy samorządów
terytorialnych i ich organów;
c)działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie
kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji, w
tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z
powodu pochodzenia, rasy,
wieku, płci, poglądów, orientacji seksualnej, położenia
ekonomicznego, religii,
ul.
(…)
Mickiewicza
11. Przyjazny Sanok 24.07.2018 2. Obszar RP
29,
3. a) wyrażanie opinii
38-500 Sanok
w sprawach publicznych
i uczestnictwo w życiu
publicznym i kulturalnym;
b) organizowanie mityngów,
zebrań, wystaw, wycieczek,
spotkań dyskusyjnych,
odczytów, seminariów,
konferencji i kongresów;
d) współpraca i uczestnictwo
we wszelkich organizacjach
krajowych i zagranicznych;
e) promocja młodych,
wykwalifikowanych kadr
wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem
konserwatywno-liberalnego
porządku państwa;
f) współpraca z organami
administracji publicznej
(rządowej i samorządowej)
w upowszechnianiu celów
i zasad Stowarzyszenia;
(…)

Kadencja obecnego zarządu: 15.07.2018 –14.07.2021

12.

Członkami Zarządu są:
1. Tomasz Święch
Stowarzyszenie
– Prezes
zwykłe nie
2. Aneta Szczepek
posiada organu
kontroli
– Wiceprezes
3. Bartłomiej Rychter wewnętrznej.
– Wiceprezes

Uchwała z dn.
15.07.2018 –
NIE
przyjęcie
regulaminu.

SO.512.7.2018

1. a) działanie na rzecz
tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
b) działalność na rzecz
zapewnienia przejrzystości
pracy samorządów
terytorialnych i ich organów;
c)działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie
kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
d) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji, w
tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z
powodu pochodzenia, rasy,
wieku, płci, poglądów, orientacji seksualnej, położenia
ekonomicznego, religii,
(…)
ul. Krucza 92
Przyjazna
25.07.2018 2. Obszar RP
38-540 Zagórz
Gmina Zagórz
3. a) wyrażanie opinii
w sprawach publicznych
i uczestnictwo w życiu
publicznym i kulturalnym;
b) organizowanie mityngów,
zebrań, wystaw, wycieczek,
spotkań dyskusyjnych,
odczytów, seminariów,
konferencji i kongresów;
d) współpraca i uczestnictwo
we wszelkich organizacjach
krajowych i zagranicznych;
e) promocja młodych,
wykwalifikowanych kadr
wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem
konserwatywno-liberalnego
porządku państwa;
f) współpraca z organami
administracji publicznej
(rządowej i samorządowej)
w upowszechnianiu celów
i zasad Stowarzyszenia;
(…)

