EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Nr
kol
ejn
yw
ewi
den
cji

1
1.

Nazwa
stowarzysz
enia
zwykłego

2
Stowarzysze
nie Poetów
Ziemi
Bielskiej

Daty
wpisów
do
ewidenc
ji

3
25.05.20
16 r.

1. Cel/cele
działania
stowarzyszenia
zwykłego
2. Teren działania
stowarzyszenia
zwykłego
3. Środki
działania
stowarzyszenia
zwykłego
4
Promowanie
Powiatu Bielskiego i
walorów
kulturowych ziemi
bielskiej poprzez
poezję oraz
integrowanie
poprzez nią
społeczności
lokalnej a w
szczególności
Powiat Bielski i
powiaty do niego
przyległe, teren
całej Polski i
zagranica
- Dbanie o poziom
artystyczny
tekstów poetyckich.
Organizowanie
wewnętrznych, a
także otwartych
warsztatów
poetyckich.
– Przygotowanie
tekstów poetyckich
do publikacji, w

Adres
siedziby
stowarzysze
nia zwykłego

Reprezentacj
a
stowarzysze
nia zwykłego

5
ul. Mickiewicza
31a/6
17-100 Bielsk
Podlaski

6
Stowarzyszeni
e jest
reprezentowa
ne przez
Prezesa
stowarzyszeni
a – Pana
Andrzeja
Salnikowa
lub z jego
upoważnienia
reprezentować
stowarzyszeni
e może
sekretarz –
Pani Beata
Jacwicz
Jakonczuk lub
skarbnik - Pan
Adrian
Michalski

Organ
kontroli
wewnętrzn
ej
stowarzysz
enia
zwykłego

7
Organ
kontrolny
stowarzysze
nia działa w
postaci
rewidenta –
Pana
Tadeusza
Zalewskiego

Regulamin
działalności
stowarzysze
nia zwykłego

8
Regulamin
uchwalony
został uchwałą
z dnia
20.05.3016 r.

Status
organi
zacji
pożytk
u
public
znego

9
NIE

Przeks
ztałcen
ie lub
rozwiąz
anie
stowar
zyszeni
a
zwykłe
go
10

Likwidator
stowarzysz
enia
zwykłego

11
likwidatora
wybiera
Walne
Zebranie
Członków
stowarzysze
nia

Zasto
sowan
ie
wobec
stowa
rzysze
nia
środk
ów
nadzo
ru
12

Uwagi

13
OK.512.1z.201
6

tym redakcja
tekstów.
Współuczestniczeni
e w wydawaniu
tekstów poetyckich,
w tym almanachów
, tomików poezji
oraz książeczek
poetyckich dla
dzieci, a także
samodzielne ich
wydawanie w
różnych językach.
- Popularyzacja
poezji różnych
narodowości
poprzez
organizowanie
spotkań autorskich,
wieczorów poezji,
konkursów poezji
śpiewanej,
wykładów i
prelekcji na temat
poezji.
- Inicjowanie i
współorganizowani
e związanych z
poezją
przedsięwzięć
artystycznych, a
także o charakterze
społecznym:
muzycznych,
plastycznych,
teatralnych..

2.

Związek
Strzelecki
„Strzelec”
Organizacja
Społeczno-W
ychowawcza
Jednostka
Strzelecka
1035 Bielsk
Podlaski

29.12.20
16 r.

Podtrzymywanie i
upowszechnianie
tradycji narodowej,
pielęgnowanie
polskości oraz
rozwoju
świadomości
narodowej,
obywatelskiej i
kulturowej.
Działanie na rzecz
niepodległości RP i
jej umacniania.
Organizacja
różnych form
wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Przedsięwzięcia na
rzecz kultury,
sztuki, dziedzictwa
narodowego,
kultury fizycznej,
turystyki i
krajoznawstwa.
Działalność na
rzecz kombatantów
i osób
represjonowanych.

Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej, środowiska
Polaków za granicą
- prowadzenie
wśród
społeczeństwa oraz
swoich członków
całorocznej
działalności
oświatowo

ul Okrężna 27
17-100 Bielsk
Podlaski

Zarząd
Stowarzyszeni
a
Prezes – Pan
Sławomir
Gajewski
Wiceprezes –
Pan Radosław
Wołkowycki
Sekretarz –
Pan Mateusz
Nowicki
Do ważności
pism i
dokumentów
dotyczących
praw i
obowiązków
majątkowych
Stowarzyszeni
a potrzebne są
podpisy
przynajmniej
dwóch
członków
Zarządu
Stowarzyszeni
a

-

Regulamin
uchwalony
został uchwałą
Nr 2/2016 z
dnia
16.12.2016 r.

Nie

likwidatora
wybiera
Walne
Zebranie
Członków
stowarzysze
nia

OK.512..2z
.
2016

3.

Bielska
Inicjatywa
Społeczna

20.10.20
17 r.

wychowawczej oraz
organizowanie
wypoczynku,
posługując się
charakterystyczną
metodą pracy
strzeleckiej w
formach
wyjazdowych i w
miejscu
zamieszkania,
- tworzenie
warunków do
zaspokajania
zainteresowań
młodzieży i
członków
stowarzyszenia w
zakresie
kształcenia
ogólnego i
specjalistycznego,
- udział w
obchodach i
uroczystościach
narodowych,
- organizowanie
przedsięwzięć w
zakresie kultury,
kultury fizycznej,
sportu oraz higieny,
oświaty zdrowotnej
i turystyki,
- prowadzenie
wykładów, ćwiczeń,
kursów i obozów
oraz szkolenia
wojskowego,
- prowadzenie
profilaktyki
przeciwdziałania
uzależnieniom
Działania
wspomagające
rozwój społeczności
lokalnych,
wspieranie i
upowszechnianie

ul.
Studziwodzka
90
17-100 Bielsk
Podlaski

Zarząd
Stowarzyszeni
a
Prezes – Pan
Tomasz
Hryniewicki

-

Regulamin
uchwalony
został uchwałą
Nr 2/2017 z
dnia
11.08.2017 r.

Nie

likwidatora
wybiera
Walne
Zebranie
Członków
stowarzysze

OK.512..3z
.
2016

kultury fizycznej,
działania w
zakresie turystyki
krajoznawstwa,
przdsięwzięcia w
zakresie kultury,
sztuki, dziedzictwa
narodowego,
organizacja różnych
form wypoczynku
dzieci i młodzieży,
działalność na
rzecz osób
niepełnosprawnych
.
Obszar
Rzeczpospolitej
Polskiej
Prowadzenie wśród
społeczeństwa oraz
swoich członków
działalności
oświatowej i
wychowawczej,
- organizowanie
przedsięwzięć
związanych z
działalnością w
zakresie kultury,
kultury fizycznej,
sportu, oświaty
zdrowotnej,
Prowadzenie
działalności
wydawniczej i
informacyjnej,
- prowadzenie
wykładów, ćwiczeń,
kursów,
- prowadzenie
profilaktyki
przeciwdziałania
uzależnieniom,
- prowadzenie
świetlic, klubów
środowiskowych
oraz klubów i kół
zainteresowań,

Wiceprezes –
Pan Artur
Żukowski
Do ważności
pism i
dokumentów
dotyczących
praw i
obowiązków
majątkowych
Stowarzyszeni
a potrzebny
jest podpis
prezesa
Stowarzyszeni
a

nia

4.

’’Dla Bociek i
okolicy”

21.01.20
19 r.

- szerzenie wiedzy
ekologicznej,
inspirowanie i
prowadzenie prac
na rzecz ochrony
środowiska.
Prowadzenie
działalności
edukacyjnej,
informacyjnej i
kulturalnej,
działalności na
rzecz integracji i
reintegracji
zawodowej i
społecznej osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
działalność
charytatywna,
podtrzymywanie
tradycji narodowej,
działalności na
rzecz mniejszości
narodowych i
etnicznych,
wypoczynku dzieci i
młodzieży, kultury,
sztuki, kultury
fizycznej i sportu,
turystyki i
krajoznawstwa itp.
Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej i poza
granicami kraju
Działania
społeczne,
inicjatywy
kulturalne,
działalność
informacyjną i
wydawniczą,
wspieranie
organizacji

ul. prof. W.
Łukaszewicza
32
17-111 Boćki

Stowarzyszeni
e jest
reprezentowa
ne przez
Przedstawiciel
a – Pan
Sławomir
Dworakowski

-

Regulamin
uchwalony
został
dnia16.01.201
9 r.

Nie

-

Walne
Zebranie
Członków
powołuje
Komisję
Likwidacyjn
ą

-

OK.512.4.20
19

pozarządowych w
procesie integracji
europejskiej,
współpraca z
władzami
państwowymi
zainteresowanymi
rozwojem
społeczeństwa
obywatelskiego,
organizowanie
szkoleń,
warsztatów,
konferencji,
organizowanie
wycieczek, rajdów,
promocja
miejscowości i
małej ojczyzny
wśród turystów.
5.

„Morsiątka
Bielsk
Podlaski

12.02.20
19 r.

Propagowanie
całorocznych
kąpieli w otwartych
zbiornikach
wodnych,
rozpowszechnianie
i popieranie idei
zwiększania
tolerancji
organizmu
człowieka do
niskich temperatur,
zdobywanie
poparcia dla
masowego
uczestnictwa w
całorocznych
kąpielach w
wodach otwartych i
hartowanie ciała
itp.
Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej

ul. Mickiewicza
60/7
17-100 Bielsk
Podlaski

Stowarzyszeni
e jest
reprezentowa
ne przez
Przedstawiciel
aPan Tomasz
Lipski

-

Regulamin
uchwalony
został
dnia07.02.201
9 r.

Nie

-

Walne
Zebranie
członków
podejmuje
uchwałę o
rozwiązaniu
Stowarzysze
nia, wybiera
likwidatora

-

OK.512.5.20
19

6.

Stowarzysze
nie Rodziców
i Przyjaciół
Autentyczni

22.07.20
19 r.

Organizacja
wspólnych kąpieli w
sezonie zimowym,
udział w imprezach,
spotkaniach,
zlotach
organizowanych
przez inne
stowarzyszenia,
organizowanie akcji
propagujących
ochronę zdrowia
poprzez
promowanie
morsowania jako
przykładu
zdrowego stylu
życia itp.
Wszechstronna
pomoc osobom z
zaburzeniami ze
spektrum autyzmu
oraz
niepełnosprawnym
i ich rodzinom w
sprawach
dotyczących
diagnozy, edukacji,
rehabilitacji,
poprawy zdrowia
oraz aktywizacji
zawodowej i
społecznej.
Propagowanie w
społeczeństwie
wiedzy o autyzmie,
problemach osób
autystycznych i
możliwościach ich
edukacji i
rehabilitacji.
Organizowanie
grup i spotkań
wsparcia dla
rodziców i
opiekunów osób
autystycznych

Ul. 11
Listopada 10
17-100 Bielsk
Podlaski

Stowarzyszeni
e jest
reprezentowa
ne przez
Zarząd
Prezes – Pani
Urszula
Bisz-Zdanowic
z
Wiceprezes –
Pani Katarzyna
Sobolewska
Wiceprezes –
Pani Joanna
Kuderska-Jako
nczuk

-

Regulamin
uchwalony
został dnia
20.06 2019 r.

Nie

-

Walne
Zebranie
członków
podejmuje
uchwałę o
rozwiązaniu
Stowarzysze
nia, wybiera
likwidatora

-

OK.512.6.20
19

Terenem działania
Stowarzyszenia jest
Gmina Bielsk
Podlaski, Obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej
- Organizowanie i
prowadzenie
działalności
szkoleniowo-inform
acyjnej
Rozpowszechnianie
poradników,
broszur
informacyjnych,
biuletynów i
wydawnictw
ciągłych dot.
Stowarzyszenia i
autyzmu
- Wspieranie
organizacyjne i
rzeczowe
podmiotów, których
celami statutowymi
jest działalność
oświatowa,
opiekuńcza,
wychowawcza,
rehabilitacyjna
- Prowadzenie
działalności
kulturalnej dla osób
z autyzmem i ich
rodzin

