EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

Data
wpisów do
ewidencji

1.

Cel/cele
działania
stowarzyszenia
zwykłego.

2.

Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego.

3.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków nadzoru

Uwagi

Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Zespołu Szkół
Ekonomicznych
w Lesznie

4.11.2016

1.wspieranie działań
promujących szkołę i
popularyzacja historii
szkoły,
2.współudział w
rozwoju bazy
materialnej szkoły, w
tworzeniu lepszych
warunków do pracy
dydaktycznowychowawczej,
3.wspieranie
właściwego wyboru
kariery edukacyjno zawodowej uczniów,
4.wspieranie rozwoju
sportu, turystyki i
rekreacji oraz
aktywnego
wypoczynku,
5.wspomaganie
działań szkoły na
rzecz integracji
europejskiej oraz
rozwijania kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami,
6.pozyskiwanie
środków
finansowych z Unii
Europejskiej oraz
innych instytucji.
7.wspieranie
aktywności i
promowanie
osiągnięć uczniów
szkoły.

ul.
Poniatowskiego
2, 64-100
Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pani Marzena
Szpurek Robaczyńska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 2 listopada
2016 r.

NIE

-

-

-

-

Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1.współpracę z
Dyrekcją Szkoły,
Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców,
Samorządem
Uczniowskim i
innymi organizacjami
działającymi na
terenie szkoły,
2.współdziałanie z
władzami,
instytucjami oraz
organizacjami
pokrewnymi, a także
stowarzyszeniami
krajowymi i
zagranicznymi,
3.planowanie i
organizowanie
pozalekcyjnego życia
młodzieży w oparciu
o możliwości bazowe
Szkoły,
4.organizowanie
działalności
oświatowej,
kulturalnej i
sportowej,
5.angażowanie
młodzieży do wielu
form aktywności,
dostosowanych do
zainteresowań
związanych z
różnymi dziedzinami
nauki, kultury i
sportu,
6.podtrzymywanie i
upowszechnianie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej, w tym
działania na rzecz
zachowania i rozwoju

lokalnej tożsamości,
tradycji i obyczajów,
7.podejmowanie
działań w zakresie
kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego,
8.organizowanie
spotkań absolwentów
poszczególnych klas i
roczników, imprez
rocznicowych oraz
zjazdów
absolwentów Szkoły
oraz spotkań z
profesorami i
wybitnymi
absolwentami,
9.organizowanie
innych przedsięwzięć
mających na celu
utrzymanie więzi
koleżeńskiej między
członkami
Stowarzyszenia,
nauczycielami i
absolwentami Szkoły
oraz wymianę
doświadczeń,
zwłaszcza
organizowanie
imprez naukowych,
kulturalnych lub
rozrywkowych,
10.wspieranie
materialne Szkoły
poprzez zakup
sprzętu oraz
materiałów
dydaktycznych
11.nawiązywanie i
umacnianie więzi
Szkoły z zakładami
pracy absolwentów i
wykorzystanie
wzajemnych
doświadczeń,
12.prowadzenie
działań
popularyzujących
osiągnięcia Szkoły
oraz jej absolwentów
i nauczycieli, w
szczególności
poprzez

2

Stowarzyszenie
Zwykłe
„Pozytywka”

2.01.2017

organizowanie
wystaw, sympozjów,
konferencji
okolicznościowych,
konkursów,
wydawanie książek
oraz innych
materiałów
informacyjnych oraz
pomoc Szkole w
organizowaniu tych
działań, a także
informowanie o
działalności
Stowarzyszenia i
Szkoły poprzez
środki masowego
przekazu, własne
komunikaty i
wydawnictwa
dotyczące
Stowarzyszenia i
Szkoły
13.pozyskiwanie
sponsorów na rzecz
Stowarzyszenia i na
rzecz Szkoły
14.fundowanie
stypendiów oraz
nagród uczniom,
15.udzielanie
pomocy
absolwentom oraz
nauczycielom
Szkoły,
16.podejmowanie
innych form
zgodnych z
przyjętymi
przedsięwzięciami,
jakie okażą się
celowe dla realizacji
regulaminowej
działalności.
1.
Wielopłaszczyznowa
pomoc osobom
starszym oraz
osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji
życiowej.
2. Działalność na
rzecz integracji oraz
aktywizacji osób
starszych w obszarze
współdziałania

ul.
Niepodległości
128/8, 64-100
Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd:
1. Bernadetta
Ratajczak
2. Witold
Wachowiak
3. Joanna
Patelka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 1 stycznia
2017 r.
Zmiana
Regulaminu w
dniu 3 kwietnia
2017 r.

NIE

-

-

-

-

społecznego i
obywatelskiego.
3. Działanie na rzecz
osób
niepełnosprawnych.
4. Działanie na rzecz
osób w wieku
emerytalnym.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar województwa
wielkopolskiego,
dolnośląskiego,
lubuskiego.
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Udzielanie
pomocy finansowej,
rzeczowej i innej
osobom starszym i w
trudnej sytuacji
życiowej.
2. Prowadzenie
działalności
publicystycznej,
informacyjnej i
wydawniczej przy
zastosowaniu
różnych środków
masowego przekazu.
3. Organizację akcji
społecznych,
wykładów,
warsztatów, spotkań,
koncertów.
4. Wspieranie
dialogu
międzypokolenioweg
o i współpracy z
różnymi grupami
społecznymi,
zwłaszcza z osobami
starszymi.
5. Rozwijanie
kompetencji
społecznych
kulturowych i
twórczych.
6. Wsparcie
psychologiczne osób
i grup narażonych na
negatywne zjawiska
społeczne,
ekonomiczne.
7. Upowszechnianie

zdrowego stylu życia
oraz promocja sportu,
szczególnie wśród
osób starszych.
8. Współpracę z
administracją
rządową,
samorządową,
organizacjami
pozarządowymi oraz
ruchami
obywatelskimi, które
nie posiadają
osobowości prawnej.
9. Promocja i
organizacja
wolontariatu.
10. Zbieranie
środków
finansowych i
rzeczowych na
potrzeby działań
stowarzyszenia.
11. Pomoc społeczna,
w tym pomoc
rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób.
12. Działalność na
rzecz integracji i
reintegracji
zawodowej i
społecznej osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.
13. Podtrzymywanie
i upowszechnianie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz
rozwoju świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej.
14. Ochrona i
promocja zdrowia.
15. Promocja
zatrudnienia i
aktywizacja
zawodowa osób
pozostających bez
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.

16. Działalność na
rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn.
17. Działalność
wspomagająca
rozwój wspólnot i
społeczności
lokalnych.
18. Działalność na
rzecz nauki,
szkolnictwa
wyższego, edukacji,
oświaty i
wychowania.
19. Działalność na
rzecz wypoczynku
dzieci i młodzieży.
20. Działalność na
rzecz kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego.
21. Działalność na
rzecz wspierania i
upowszechniania
kultury fizycznej.
22. Działalność na
rzecz ekologii i
ochrony zwierząt
oraz ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego.
23.Działalność na
rzecz turystyki i
krajoznawstwa.
24. Upowszechnianie
i ochrona wolności i
praw człowieka oraz
swobód
obywatelskich, a
także działań
wspomagających
rozwój demokracji.
25. Działalność na
rzecz ratownictwa i
ochrony ludności.
26. Pomoc ofiarom
katastrof, klęsk
żywiołowych,
konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za
granicą.
27. Upowszechnianie
i ochrona praw
konsumentów.

3

Stowarzyszenie
Zwykłe
„Adopcja z
wyobraźnią”

2.01.2017

1. Propagowanie
mądrych adopcji
zwierząt
bezdomnych.
2. Działanie na rzecz
humanitarnego
traktowania zwierząt
poprzez
organizowanie i
prowadzenie akcji
edukacyjnych oraz
współpracę z
instytucjami
propagującymi
humanitarne
traktowanie zwierząt.
3. Niesienie pomocy
zwierzętom
skrzywdzonym i
porzuconym,
udzielanie wsparcia
placówkom/osobom
fizycznym służącym
zwierzętom
bezdomnym,
współpracę z
placówkami/osobami
fizycznymi
niosącymi pomoc
zwierzętom
bezdomnym.
4. Działania w
zakresie zwalczania
zjawiska
bezdomności
zwierząt poprzez
propagowanie
wiedzy o sposobach
ograniczenia
populacji zwierząt.
5. Kształtowanie
właściwego stosunku
do zwierząt,
zwalczanie
przejawów znęcania
się nad zwierzętami.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar województwa
wielkopolskiego,
lubuskiego,
dolnośląskiego.
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Współpracę i

ul. Niemiecka
1/6, 64-100
Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pani
Katarzyna
Raczyńska

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 1 stycznia
2017 r.

NIE

Uchwała Nr
1/2018 z dnia
31.12.2018 r. o
likwidacji
Stowarzyszenia
Adopcja z
Wyobraźnią

Pani Katarzyna
Raczyńska

-

Stowarzysznie
zlikwidowane

4

Kopernix
E-sport Games

6.03.2017

wspieranie placówek
niosących pomoc
zwierzętom
bezdomnym
(schroniska),
współpracę/wsparcie
osób fizycznych i
organizacji
pozarządowych,
które niosą pomoc
zwierzętom
bezdomnym.
2. Działania na rzecz
znajdowania
bezdomnym
zwierzętom nowych
domów.
3. Organizację akcji
edukacyjnych
służących do wzrostu
świadomości
społeczeństwa na
temat praw zwierząt,
o przyczynach
bezdomności
zwierząt, sposobach
rozwiązania
problemu
bezdomności, o
korzyściach
płynących z zabiegu
kastracji/sterylizacji
zwierząt.
4. Zbieranie środków
finansowych i
rzeczowych na
potrzeby działań
stowarzyszenia.
1. Promocja E-sportu,
2. Działalność
społeczna,
edukacyjna oraz
sportowa,
3. Integracja
społeczności
E-sportowej,
4. Współpraca z
instytucjami
państwowymi oraz
organizacjami
pozarządowymi w
kraju i za granicą,
5. Kształtowanie
postaw
proesportowych i
prospołecznych

ul. Bolesława
Prusa 33,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Jakuba
Szymanowskieg
o

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 28 lutego
2017 r.

NIE

-

-

-

-

wśród dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych,
6. Umożliwienie
zawodnikom
amatorski,
działającym w
różnych
środowiskach,
konfrontacji
własnych dokonań,
wyszukiwanie graczy
szczególnie
uzdolnionych,
7. Stwarzanie
warunków do
publicznych
kontaktów,
8. Działalność
charytatywna,
9. Działalność
wspierająca rozwój
techniki,
wynalazczości i
innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych
rozwiązań
technicznych w
praktyce
gospodarczej,
10. Wspieranie i
upowszechnianie
kultury fizycznej,
11. Działalność na
rzecz integracji
europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów
i współpracy między
społeczeństwami,
12. Promocja i
organizacja
wolontariatu,
13. Działalność
wspomagająca
rozwój wspólnot i
społeczeństw
lokalnych.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

5

Leszczyńskie
Stowarzyszenie
AIRSOFTU

29.03.
2017

Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Organizowanie
turniejów
E – sportowych,
2. Warsztaty
społeczne i
edukacyjne,
3. Prowadzenie
strony internetowej,
4. Inicjowanie i
współorganizowanie
akcji w celu
zgromadzenia
środków
finansowych na
działalność statutową
Stowarzyszenia,
5. Rozwijanie
kontaktów i wymiany
doświadczeń z
krajowymi i
zagranicznymi
środowiskami
organizującymi
zajęcia i działania
integracyjne na rzecz
fanów E-sportu,
6. Podejmowanie
działań, które
bezpośrednio lub
pośrednio wiążą się z
podstawowymi
celami
Stowarzyszenia.
1. Propagowanie
zabaw ASG opartych
na rywalizacji Fair
Play,
2. aktywne spędzanie
czasu na świeżym
powietrzu,
3. promowanie
wartości
patriotycznych.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Udzielanie się
społecznie,

ul. Berwińskich
6/1,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd:
1. Grzegorz
Piórko – Prezes
2. Mateusz
Soloch –
Wiceprezes
3. Mateusz
Dorsz –
Wiceprezes
4. Sebastian
Pauch –
Sekretarz
5. Agata
Majchrzak Skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 7 lutego
2017 r.

NIE

-

-

-

-

2. Organizacje
imprez Airsoftowych
oraz pokazów
promujących Airsoft,
3. Organizowanie
imprez
charytatywnych i
spotkań
integracyjnych,
4. Doradztwo i
pomoc organizacyjna
oraz szkolenie
członków innych
podmiotów
zainteresowanych
działalnością
stowarzyszenia,
5. Formowanie
poprawnych postaw
obywatelskich oraz
promocja obronności,
6. Podnoszenie
poziomu
kulturalnego i
sprawności fizycznej
młodzieży i
dorosłych,
7. Czynny udział w
świętach
państwowych,
8. Nabywanie i
doskonalenie wiedzy
i umiejętności w
dziedzinie ASG.
6

Klub
Hodowców
Gołębi
Pocztowych Leszno

10.05.
2017

1. Zrzeszanie
hodowców gołębi
pocztowych,
2. Organizowanie
lotów w ramach
rekreacji,
3. Kształtowanie
pozytywnych cech
charakteru poprzez
rywalizację.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
1. Współdziałanie z
władzami
zainteresowanymi
działalnością klubu,
2. Organizowanie
klubów

ul. Ludowa 11,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd:
1. Jerzy
Wiśniewski –
Prezes,
2. Piotr
Frąckowiak –
Wiceprezes ds.
gospodarczych,
3. Janusz
Malepszy –
Wiceprezes ds.
lotowych,
4. Piotr Sobota
– Sekretarz,
5. Alojzy
Ratajczak Skarbnik.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 22
kwietnia 2017 r.

NIE

-

-

-

-

7

Stowarzyszenie
Modelarzy
Lotniczych
„LATACZE”
Leszno

02.11.
2017

specjalistycznych
zainteresowań,
3. Propagowanie
wiedzy na temat
hodowli ptaków.
Celem
Stowarzyszenia jest
propagowanie
kultury technicznej
oraz sportu z zakresu
modelarstwa
lotniczego.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Popularyzację
modelarstwa
lotniczego RC.
2. Pokazy lotów
modeli.
3. Organizowanie
zawodów
modelarskich.
4. Wymianę
doświadczeń z
innymi grupami w
kraju i za granicą.
5. Udzielanie
pomocy fachowej dla
początkujących.
6. Szkolenia dla
członków
stowarzyszenia.
7. Utworzenie
ośrodka informacji w
postaci strony
internetowej.
8. Występowanie z
wnioskami i opiniami
do właściwych władz
i urzędów oraz sądów
w sprawach
związanych z
uprawianiem
modelarstwa
lotniczego.
9. Zwracanie uwagi
środków masowego
przekazu oraz
wszelkich środowisk
i grup społecznych na

ul. Zamenhofa
16/4,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Łukasza
Kędziorę

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 26
października
2017 r.

NIE

-

-

-

-

pozytywne znaczenie
społecznego udziału
w uprawianiu
modelarstwa
lotniczego.
8

Stowarzyszenie
„ODDAJESZ –
POMAGASZ”

13.04.
2018

9

Stowarzyszenie
PLAYER’Z

27.04.
2018

1. Pomoc rodzinom
w trudnej sytuacji
życiowej.
2. Pomoc rodzinom
dotkniętym
bezrobociem.
3. Pomoc rodzinom
dotkniętym
problemem
niepełnosprawności i
wielodzietności.
4. Pomoc dzieciom i
młodzieży.
5. Pomoc
bezrobotnym,
wykluczonym
społecznie.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Zbiórki rzeczowe.
2. Dary pozyskiwane
przez darczyńców.
3. Pozyskiwanie
środków
finansowych, na
zakup określonych
artykułów do
zbiórek.
4. Pozyskiwanie
sponsorów.
5. Organizacja
happeningów, imprez
charytatywnych itp.
6. Współpracę z
innymi
stowarzyszeniami.
Celem
Stowarzyszenia jest
prowadzenie
działalności
charytatywnej,
edukacyjnej i
kulturowej poprzez :
1. Rozwijanie wśród

ul. Holenderska
19/7,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd:
1. Ewelina
Dutkowska –
Prezes Zarządu.
2. Marta Wlekła
– Sekretarz
3. Izabela
Muszyńska Skarbnik

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 21 marca
2018 r.

NIE

-

-

-

-

ul. Stefana
Batorego 1,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana
Grzegorza
Kurpisz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu
w dniu
20 kwietnia
2018 r.

NIE

-

-

-

-

kierowców kultury
oraz podnoszenie
kwalifikacji
uczestników ruchu
drogowego.
2. Zwiększanie
świadomości
ekologicznej
użytkowników
różnego rodzaju
pojazdów
drogowych.
3. Przeciwdziałanie
ujemnych skutków
rozwoju motoryzacji
na środowisko
naturalne.
4. Rozwijanie
zainteresowań
motoryzacyjnych
członków
Stowarzyszenia oraz
instytucji
współpracujących ze
Stowarzyszeniem.
5. Działalność na
rzecz pomocy
społecznej, w tym
pomocy osobom w
trudnej sytuacji
życiowej.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
cała Polska.
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1. Organizowanie
imprez
motoryzacyjnych
promujących
działania
charytatywne,
edukacyjne i
promujące
bezpieczeństwo.
2. Współpracę z
samorządem
terytorialnym oraz
innymi organizacjami
społecznymi.
3. Współpracę ze
środkami masowego
przekazu w sprawach
dotyczących

popularyzacji i promocji działań
Stowarzyszenia oraz
kwestii związanych z
szeroko rozumianą
motoryzacją,
10

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Bezglutenowej
Mamy

02.05.
2018

11

Stowarzyszenie
Zwykłe
Orienteering
Leszno

23.07.
2018

Stowarzyszenie
działa w obszarze
profilaktyki i
promocji zdrowia,
kultury, edukacji
dzieci i młodzieży.
Celem
stowarzyszenia są
szkolenia kadry
pedagogicznej,
lekarzy,dietetyków,
szerzenie i promocja
wolontariatu,
organizowanie
spotkań
integracyjnych dla
osób na diecie
bezglutenowej i
innych dietach
eliminacyjnych,
promocja zdrowego
stylu życia i
przeciwdziałanie
wykluczeniom.
Terenem działania
Stowarzyszenie jest
cała Polska oraz kraje
UE.
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez organizację
spotkań
integracyjnych,
warsztatów dla
dzieci,. Młodzieży i
ich rodziców,
organizację
pikników,
konferencji
i spotkań
Cele Stowarzyszenia
to prowadzenie
działalności w
następujących
dyscyplinach
sportowych, rekreacji
ruchowej, turystyce
pieszej i rowerowej:
a) orientacji

ul. Dożynkowa
57/3
64-100
Leszno

Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
Panią
Martę
Krzyżanowską Sołtysiak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu
20.04.2018 r.

NIE

-

-

-

-

ul. Krzysztofa
Kamila
Baczyńskiego
67,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
Panią Barbarę
Kaczmarek

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu
18.07.2018 r.

NIE

-

-

-

-

sportowej:
I. bieg na orientację
(BnO)
II. rowerowa jazda
na orientację (RJnO)
III. narciarski bieg
na orientację (NBnO)
IV. orientacja
precyzyjna (OP)
b) lekkoatletyce,
c) biegach
przełajowych i
ulicznych,
d) wyścigach
kolarskich i
rowerowych,
e) marszach nordic
walking, turystyce
pieszej i rowerowej.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
cała Polska.
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
a) promocję sportu i
rekreacji ruchowej
jako alternatywy
aktywnego sposobu
spędzania czasu
wolnego wśród
dzieci, młodzieży i
dorosłych;
b) organizowanie
działalności
sportowej ze
szczególnym
uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych
i promocji zdrowego
stylu życia, turystyki
i rekreacji ruchowej;
c) uczestniczenie w
imprezach
sportowych
organizowanych na
obszarze działania
samorządu gminnego
i poza nim;
d) organizowanie
współzawodnictwa
sportowego w
wybranych
dyscyplinach
sportowych;
e) organizowanie

zawodów sportowych
i imprez sportowych
o zasięgu gminnym,
regionalnym,
krajowym i
międzynarodowym;
f) współpraca z
krajowymi i
zagranicznymi
stowarzyszeniami,
klubami sportowymi
o podobnym
charakterze i celach
działania;
g) promocja postaw
społecznych poprzez
włączenie dzieci,
młodzieży i
dorosłych do
aktywnego
zaangażowania w
wolontariat,
integracja środowisk
szkolnych;
h) popularyzowanie
sportu wśród osób
niepełnosprawnych
umysłowo i ruchowo;
i) promowanie
Miasta i Gminy
Leszno oraz Ziemi
leszczyńskiej jako
terenu do aktywnrgo
uprawiania sportu,
turystyki i rekreacji
ruchowej;
j) wspieranie
inicjatyw na rzecz
rozwoju
infrastruktury
sportowej,
turystycznej i
rekreacyjnej,
tworzenie ścieżek
rowerowych,
biegowych i szlaków
turystycznych;
k) udział w realizacji
ogólnokrajowych
programów
sportowych i
rekreacyjnych
skierowanych do
młodzieży szkolnej i
osób dorosłych.
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Stowarzyszenie
Zwykłe
„Transformersi
”

18.04.
2019

Cele stowarzyszenia
to:
a) upowszechnianie i
rozwijanie rekreacji
ruchowej, sportu oraz
innych form
aktywnego
wypoczynku, ze
szczególnym
uwzględnieniem
biegów i ćwiczeń
ogólnorozwojowych,
b) aktywny udział w
życiu społeczno –
sportowo –
rekreacyjnym
środowiska.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
a) organizację
zawodów oraz
imprez rekreacyjnych
i sportowych dla
swych członków oraz
innych osób
fizycznych i
prawnych, w oparciu
o środki własne i
dotacje na zasadach
określonych w
odrębnych przepisach
oraz w oparciu o
pomoc osób
prawnych i
fizycznych
zainteresowanych
działalnością
Stowarzyszenia,
b) bierze udział w
imprezach
sportowych i
rekreacyjnych
organizowanych
przez władze kultury
fizycznej i turystyki
oraz inne organizacje
sportowo –
turystyczne,
c) propaguje idee

ul. Ofiar
Katynia 7,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Tobiasza
Dziurdziewskie
go

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 12
kwietnia 2019 r.

NIE

-

-

-

-

13

Stowarzyszenie
„Leśna Osada”

26.06.
2019

kultury fizycznej,
sportu i rekreacji,
d) zarządza
posiadanymi
urządzeniami
sportowymi i
rekreacyjnymi,
rozwija działalność w
zakresie eksploatacji,
budownictwa,
remontów i
konserwacji tych
urządzeń.
Celem
Stowarzyszenia jest
działanie na rzecz
wspólnego i
zgodnego
wykonywanie praw i
obowiązków
współwłaścicieli,
wynikających z
prawa użytkowania
wieczystego gruntu
położonego w
Lesznie w postaci
działek: nr 18/19 o
pow. 305 m2, nr
18/22 o pow. 316 m2,
nr 12/88 o pow.
2.071 m2, zapisanych
w Sądzie Rejonowym
w Lesznie w księdze
wieczystej, a
stanowiących drogę
wewnętrzną Osiedla
Leśna Osada 1-34,
zwanej w dalszej
części
„nieruchomością
wspólną”, a także
administrowanie
częściami wspólnymi
takimi jak ogrodzenie
i oświetlenie
zewnętrzne osiedla a
także wszelkie sieci
wewnątrzosiedlowe,
poprzez:
a) powierzenie
zarządzania
podmiotowi
zarządzającemu na
podstawie umowy
cywilno – prawnej,
b) podejmowanie

ul. Leśna Osada
16
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Marka
Bartkowiaka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 14 czerwca
2019 r.

NIE

-

-

-

-

wszelkich
niezbędnych uchwał
wymaganych
przepisami kodeksu
cywilnego w zakresie
zarządu
nieruchomością
wspólną,
c) dokonywanie
rozliczania kosztów
związanych z
utrzymaniem i
konserwacją
ogrodzenia osiedla,
oświetlenia
zewnętrznego dróg
oraz sieci
wewnątrzosiedlowyc
h, a także utrzymania
czystości,
odśnieżania oraz
konserwacji dróg
wewnętrznych,
d) działań
faktycznych i
prawnych służących
ochronie środowiska
naturalnego i
otaczającego Osiedle
krajobrazu,
e) popularyzowanie
wiedzy z dziedziny
ochrony środowiska
wśród społeczności
lokalnych,
f) promocja i
popieranie zagadnień
związanych z
ochroną środowiska,
w szczególności
ochrony krajobrazu
okolic miejsc
zurbanizowanych,
g) tworzenie
płaszczyzny
współpracy i
tworzenie
właściwych
stosunków
sąsiedzkich.
Terenem działania
jest obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
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Stowarzyszenie
Bumerang
Leszczyński

15.07.
2019

Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
a) organizowanie
zebrań członków
stowarzyszenia i
podejmowanie
uchwał niezbędnych
do właściwego
zarządzania
częściami wspólnymi
Osiedla Leśna Osada,
b) współpraca z
podmiotem
zarządzającym,
c) współpraca z
wszelkimi osobami i
instytucjami o
podobnych celach
działania,
d) organizowanie
spotkań, prelekcji i
innych imprez,
e) wspieranie
wszelkich działań
zmierzających do
osiągnięcia celów
wyznaczonych przez
stowarzyszenie,
f) inne działania
realizujące cele
stowarzyszenia.
Celem działania
Stowarzyszenia jest:
- uzyskiwanie
środków
finansowych dla
rodzin dzieci
niepełnosprawnych,
- uzyskiwanie
środków
finansowych dla
dorosłych
niepełnosprawnych,
- zmniejszanie barier
społecznych i
architektonicznych
osobom
niepełnosprawnym,
- uwrażliwienie
społeczeństwa na
potrzeby
niepełnosprawnych
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
teren

ul. Miśnieńska
15,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Tomasza
Walenczak

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu 8 lipca
2019 r.

NIE

-

-

-

-
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Leszczyńskie
Stowarzyszenie
Wspinaczkowe

02.12.
2019

Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1) Organizację akcji
charytatywnych.
2) Informowanie i
udzielanie pomocy w
pozyskiwaniu
różnego rodzaju
sprzętu
rehabilitacyjnego i
środków
pomocniczych
niezbędnych dla
życia
niepełnosprawnych.
3) Organizowanie
spotkań.
4) Organizację i
prowadzenie innych
form działalności i
podejmuje inicjatywy
mające na celu dobro
chorych.
5) Współpracuje z
naczelnym i
terenowymi
organami władzy
oraz instytucjami
oświatowymi.
Cele Stowarzyszenia
to:
a) krzewienie,
rozwijanie,
upowszechnianie i
propagowanie
sportów
wspinaczkowych, w
szczególności
wspinaczki
ściankowej,
skałkowej,
taternictwa, turystyki
wysokogórskiej,
alpinizmu i
himalaizmu,
b) przyczynianie się
do poszerzania kręgu
osób uprawiających
sporty
wspinaczkowe, w
tym dzieci i
młodzieży,
c) profilaktyka

ul. Holenderska
12,
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Panią
Katarzynę
Lewandowską

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu
25 listopada
2019 r.

NIE

-

-

-

-

zdrowotna ze
szczególnym
uwzględnieniem
profilaktyki
uzależnień poprzez
działalność sportową,
d) upowszechnianie
prozdrowotnego i
sportowego stylu
życia,
e) reprezentowanie
potrzeb w zakresie
aktywności sportowej
członków
Stowarzyszenia przed
władzami i
instytucjami
publicznymi,
f) uczestnictwo w
życiu społecznym i
samorządowym
poprzez realizację
inicjatyw
sportowych,
g) prowadzenie
działalności
edukacyjnej,
wychowawczej i
oświatowej wśród
dzieci, młodzieży i
dorosłych, w tym
osób
niepełnosprawnych,
w zakresie wiedzy o
sportach
wspinaczkowych,
tematyce górskiej
oraz bezpieczeństwa
w górach,
h) inspirowanie,
rozwijanie i
popieranie
zainteresowań dzieci,
młodzieży i
dorosłych, w tym
osób
niepełnosprawnych,
w zakresie tematyki
sportów
wspinaczkowych,
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.

Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
a) prowadzenie zajęć
na sztucznej ścianie
wspinaczkowej,
b) organizowanie lub
pomoc w organizacji
treningów
sportowych,
wyjazdów
szkoleniowych,
obozów i wypraw w
zakresie sportów
wspinaczkowych,
c) doradztwo i pomoc
organizacyjnoekonomiczną oraz
szkolenie członków
Stowarzyszenia oraz
innych osób w
zakresie sportów
wspinaczkowych,
zgodnie z
obowiązującymi w
tym zakresie
przepisami,
d) prowadzenie
działalności
integrującej
członków
Stowarzyszenia
poprzez aktywność
sportową,
rekreacyjną i
kulturalno-społeczną,
e) organizowanie
imprez o charakterze
sportoworekreacyjnym dla
dzieci, młodzieży i
dorosłych, w tym dla
osób
niepełnosprawnych,
f) organizowanie
dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych i
pozaszkolnych w
zakresie sportów
wspinaczkowych dla
dzieci i młodzieży, w
tym
niepełnosprawnych,
w szczególności
zagrożonych
patologiami oraz
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Stowarzyszenie
Twoje Moje
Leszno

07.01.
2020

marginalizacją
społeczną,
g) udział w
imprezach sportoworekreacyjnych,
h) wspieranie
amatorskich ruchów
sportów
wysokogórskich, w
szczególności
uczniowskich klubów
sportowych,
i) współpracę z
instytucjami
samorządowymi,
państwowymi,
organizacjami
pozarządowymi i
podmiotami
gospodarczymi z
kraju i z zagranicy w
zakresie krzewienia i
propagowania
kultury fizycznej, w
szczególności
sportów
wspinaczkowych.
Cele stowarzyszenia
to działanie na rzecz:
a) swobodnego
dostępu do informacji
publicznej,
b) kontroli
obywatelskiej i
transparentności
samorządu Miasta
Leszna,
c) aktywizacji postaw
obywatelskich wśród
Mieszkańców
Leszna,
d) efektywnego i
praworządnego
gospodarowania
majątkiem
publicznym,
e) przestrzegania
prawa przez
samorząd Miasta
Leszna i jednostki
podległe,
f) edukacji
Mieszkańców Leszna
w zakresie
świadomości praw
obywatelskich i

ul. Ks.
Sylwestra
Marciniaka
10/11
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd:
1. Włodzimierz
Korza –
Przewodniczący
Zarządu.
2. Piotr Piórko –
Członek
Zarządu.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu
w dniu
11 grudnia
2019 r.

NIE

-

-

-

-

działania aparatu
władzy,
g) tworzenia prawa
lokalnego
przyjaznego
Mieszkańcom.
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
Rzeczpospolita
Polska
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
a) monitorowanie
podmiotów
publicznych i innych
podmiotów
otrzymujących środki
publiczne,
b) podejmowanie
działań sprzyjających
realizacji statutowych
celów organizacji,
włącznie z
wykorzystaniem
nowych technologii i
innowacji
sprzyjających
skuteczności działań i
upowszechnianiu ich
efektów,
c) uczestnictwo i
organizowanie
imprez masowych
promujących
działania
Stowarzyszenia i jego
idei,
d) występowanie z
petycjami i
wnioskami do władz
Miasta Leszna i
jednostek podległych,
e) utrzymywanie
kontaktów z innymi
pokrewnymi
organizacjami
działającymi na
terenie
Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą,
f) współpraca z
władzami
samorządowymi i
mediami lokalnymi w
zakresie działania
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Stowarzyszenie
Przyjaciół
Dobrej Woli

22.04.
2020

18

Stowarzyszenie
Klub Motorowy
MotoCross
Zaborowo

27.05.
2020

Stowarzyszenia,
g) inicjowanie,
opiniowanie i
wypowiadanie się w
sferze tworzenia
prawa lokalnego,
h) prowadzenie
działalności
publicystycznej i
wydawniczej,
i) przygotowanie i
realizacji projektów
wykonywanych przez
członków
Stowarzyszenia,
j) komunikacji z
mieszkańcami
wszelkimi prawnie
dostępnymi środkami
wykorzystując
nowoczesne kanały
komunikacji.
Cele stowarzyszenia
to:
Nieodpłatna pomoc
rzeczowa dla osób
znajdujących się w
trudnej sytuacji
życiowej
Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
a) współprace z
innymi
organizacjami,
b) pomoc osobom
potrzebującym
Cele stowarzyszenia
to:
a) doskonalenie
bezpiecznej techniki i
jazdy głównie
motocross,
b) rozpowszechnianie
wiedzy o zdrowym
trybie odżywiania,
c) profilaktyka w
walce z
uzależnieniami,
d) promowanie
ochrony lasów i pól

ul. Stefana
Batorego 14
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana
Hieronima
Urbaniaka

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu
17 kwietnia
2020 r.

NIE

-

-

-

-

ul. Józefa
Pankiewicza 81
64-100 Leszno

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela
– Pana Łukasza
Zaucha

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwalenie
Regulaminu w
dniu
14 maja 2020 r.

NIE

-

-

-

-

Terenem działania
Stowarzyszenia jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
a) organizowanie
imprez sportowych,
b) tworzenie
warunków do
rozwoju sprawności
fizycznej,
c) kształtowanie
osobowości,
d) angażowanie
mieszkańców do
aktywności.

