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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH*
1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
Numer
kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów do
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego
ewidencji

Adres siedziby
stowarzyszenia zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli wewnętrznej
stowarzyszenia zwykłego

6

7

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

Uwagi

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1
1.

2

3

Stowarzyszenie Aktywni 21.06.2016 r.
Lesznowola

4

5

1. 1. Aktywizacja i promowanie mieszkańców w życiu społecznym,
ul. Okrężna 20, 05-506
gospodarczym i kulturalnym. 2. Działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji
Lesznowola
mieszkańców gminy w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu. 3.
Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk na rzecz
integracji pokoleń. 4. Działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznoekonomicznej i zawodowej mieszkańców z różnych środowisk. 5. Propagowanie
i pielęgnacja tradycji regionalnych. 6. Podejmowanie i wspieranie działań
promujących profilaktykę zdrowotną. 7. Podejmowanie i wspieranie działań w
zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, przemocy w rodzinie itp.). 8.
Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 9.
Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki. 10.
Podejmowanie i wspieranie działań mających wpływ na poprawę atrakcyjności
terenu oraz estetyki krajobrazu w tym utrzymaniu czystości i porządku na
terenie gminy Lesznowola. 11. Prowadzenie różnych form działalności
kulturalnej, edukacyjnej, szkoleniowej. instruktażowej, warsztatowej,
seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej. 12. Prace na rzecz dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Lesznowola i współpraca z nimi.

8

Prezes Zarządu - Ewa Laskus,
Stowarzyszenie zwykłe nie
Wiceprezes Zarządu - Marianna posiada organu kontroli
Ryczywolska, Członek Zarząd - wewnętrznej.
Henryka Szulik, Skarbnik - Janina
Sołtysiak, Członek Zarządu Emilia Piotrowicz, Członek
Zarządu - Zofia Woźniak

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 30 maja 2016 r.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Zbigniew Rowiński

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 14 czerwca 2016
r.

2.Rzeczpospolita Polska
3. 1. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych o zasięgu gminnych,
powiatowym i regionalnym. 2. Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie
rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców
Gminy Lesznowola. 3. Udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku
artystycznego twórców nie tylko ludowych. 4. Sprawowanie opieki nad
zabytkami, kaplicami, krzyżami przydrożnymi oraz miejscami pamięci
narodowej. 5. Współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich,
środowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych z terenu Gminy Lesznowola.
6. Działalność proekologiczna. 7. Promowanie Stowarzyszenia przez media. 8.
Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi idee Stowarzyszenia.
9. Pozyskiwanie darczyńców.

2.

Stowarzyszenie Grupa
08.07.2016 r.
Historyczno-Edukacyjna
Szare Szeregi

1. Działalność edukacyjno-historyczna, badawcza, rekonstrukcyjna, promocja
ul. Główna 33, 05-501
historii Polski okresu odzyskiwania niepodległości, okresu lat 1918 - 1939 i lat II Jazgarzew
wojny światowej 1939 - 1945 i działań organizacji niepodległościowych 1945 1956 w szczególności działalności Szarych Szeregów i ich struktur Zawiszaków,
Bojowych Szkół BS-ów, Grup Szturmowych GS-ów, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu Powstania Warszawskiego. Wychowanie dzieci i
młodzieży w myśl hasła Bóg, Honor, Ojczyzna.

2. Rzeczpospolita Polska
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

9

10

11
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2.

Stowarzyszenie Grupa
08.07.2016 r.
Historyczno-Edukacyjna
Szare Szeregi

ul. Główna 33, 05-501
Jazgarzew

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Zbigniew Rowiński

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 14 czerwca 2016
r.

1. 1. Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia w
ul. Energetyczna 11/199, Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zwykłe nie
rozmowach z Zarządem oraz Przedstawicielami Spółki Włodarzewska SA. 2.
05-500 Piaseczno
reprezentuje przedstawicielka - posiada organu kontroli
Reprezentowanie Członków Stowarzyszenia na spotkaniach z Kancelarią Prawną
Izabela Klepacka-Maliszewska
wewnętrznej
oraz uzyskanie jej opinii i podjęcie współpracy. 3. Nadzorowanie postępów w
budowie inwestycji "Zakątek Cybisa".

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 24 lipca 2016 r.
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3. 1. Organizowanie spotkań edukacyjnych, prelekcji edukacyjnych, wystaw,
inscenizacji historycznych, rekonstrukcji historycznych teatralnych i filmowych,
masowych imprez kulturalnych, konkursów, wernisaży, obchodów rocznic
historycznych, innych imprez pokrewnych mających za zadanie popularyzacje
działań i wiedzy o charakterze historycznym. 2. Uczestnictwo w imprezach o
w/w charakterze, uczestnictwo w zlotach, produkcjach kulturalnych. 3.
Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w formie niedochodowej.
4. Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnym charakterze.5.
Budowa bazy sprzętowej i dydaktycznej zwłaszcza w zakresie historycznego
ubioru, umundurowania, wyposażenia i pojazdów mechanicznych. 6.
Współpraca ze służbami konserwatorskimi, historycznymi i archeologicznymi. 7.
Restauracja i rekonstrukcja obiektów zabytkowych i militarnych lub o
charakterze obiektów militarnych nie będących zabytkami zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 8. Prowadzenie własnej działalności badawczej
kwerend archiwalnych, wywiadów historycznych z weteranami. 9.
Organizowanie i uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych dzieci i młodzieży w
miejsca historyczne w szczególności związane z historią Szarych Szeregów i
Armii Krajowej. 10. Prowadzenie dla członków małoletnich stowarzyszenia grup
dziecięco-młodzieżowych o charakterze drużyny harcerskiej i wykorzystującej
metodykę harcerską, wzorujących się i odtwarzających struktury i program
Szarych Szeregów. 11. Pielęgnowanie więzi pokoleń z weteranami Szarych
Szeregów poprzez organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą.

3.

Stowarzyszenie
Mieszkańców Zakątka
Cybisa

27.07.2016 r.

2. Rzeczpospolita Polska
3. 1. Korespondencja dostępnymi kanałami ze spółką Włodarzewska SA oraz
spotkania z deweloperem. 2. Korespondencja dostępnymi kanałami z wybraną
Kancelarią oraz spotkania z wybraną Kancelarią Prawną. 3. Spotkania z
przedstawicielami dewelopera oraz generalnego wykonawcy na terenie budowy
w celu weryfikacji postępu prac.

4.

Stowarzyszenie ASPIracje 30.08.2016 r.
Rozwiązanie
stowarzyszenia
w dniu
12.06.2018 r.

1. 1. Działanie na rzecz osób z Zespołem Aspergera i ich rodzin. 2. Wspieranie
ul. Zielona 17/48, 05-500
osób z Zespołem Aspergera w miejscach ich przebywania, np.: w placówkach
Piaseczno
oświatowych, zdrowotnych, miejscach pracy, itd.. 3. Popularyzowanie wiedzy o
Zespole Aspergera w społeczeństwie. 4. Promocja i popieranie postaw innych
osób ułatwiających funkcjonowanie osobom z Zespołem Aspergera i ich
rodzinom. 5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i zainteresowanymi instytucjami.

Prezes Zarządu - Dorota Kozik, Stowarzyszenie zwykłe nie
Członek Zarządu - Mariola
posiada organu kontroli
Chojnacka-Skorupa, Członek
wewnętrznej
Zarządu - Ewa Walczak, Członek
Zarządu -Piotr Walczak

2. Rzeczpospolita Polska
3. 1. Wspieranie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z
Zespołem Aspergera i ich rodzin. 2. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw,
koncertów oraz innych imprez. 3. Organizowanie szkoleń. 4. Prowadzenie
działalności wydawniczej w formie niedochodowej. 5. Niedochodowej
dystrybucji wydawnictw. 6. Kampanie społeczne. 7. Organizowanie grup
wsparcia dla rodziców. 8. Doradztwo zawodowe dla osób z Zespołem Aspergera.
9. Wsparcie osób z Zespołem Aspergera w poszukiwaniu pracy i w miejscu
pracy. 10. Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach
działania. 11. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów
administracji. 12. Inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.
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Uchwała Nr 3/2016 z NIE
dnia 5 sierpnia 2016 r.

Rozwiązanie w Likwidator dniu 12.06.2018 Piotr Walczak
r. Decyzja Nr
4/SZK/18
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5.

Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju
Góry Kalwarii Nowa
Kalwaria

12.09.2016 r.

1. 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju miasta i gminy Góra Kalwaria, a
także poprawy warunków życia mieszkańców. 2. Dbanie o ład przestrzenny,
estetykę i ochronę środowiska. 3. Promowanie idei dialogu społecznego i
współpracy. 4. Podejmowanie działań wspierających rozwój lokalnej
przedsiębiorczości. 5. Promocja naszego regionu. 6. Działania na rzecz
zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, a także przekazywania dziedzictwa
kulturowego następnym pokoleniom. 7. Zaspokajanie intelektualnych,
materialnych potrzeb swoich członków.

ul. Por. Jana Białka 7/35,
05-530 Góra Kalwaria

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenie zwykłe nie
Arkadiusz Strzyżewski,
posiada organu kontroli
Wiceprzewodniczący Zarządu - wewnętrznej
Piotr Walczak, Sekretarz Zarządu
- Aleksandra Górecka

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 5 lipca 2016 r

Prezes Zarządu - Agata
Stowarzyszenie zwykłe nie
Marciniak, Wiceprezes Zarządu - posiada organu kontroli
Katarzyna Kazubek, Skarbnik - wewnętrznej
Grażyna Krawczyk

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 6 września 2016
r

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Współpraca z mieszkańcami, władzami samorządu gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego oraz innymi podmiotami życia publicznego. 2. Współpraca z
wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania. 3.
Zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, ze wszystkich możliwych źródeł
celem realizacji zadań regulaminowych. 4. Organizowanie szkoleń, kursów,
wystaw, dyskusji, sympozjów, konferencji, seminariów, koncertów, wycieczek,
imprez plenerowych, konkursów itp.. 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i
informacyjnej. 6. Współpraca z mediami. 7. Szkolenie członków stowarzyszenia.
8. Integrowanie członków stowarzyszenia poprze aktywną działalność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 9. Inne działania realizujące cele
regulaminowe.

6.

Stowarzyszenie Nasz
Żabieniec

12.09.2016 r.

1.1. Niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej
ul. Główna 11, 05-500
osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym , w szczególności
Żabieniec
dzieciom i młodzieży. 2. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości,
aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków. 3.
Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu
społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym
negatywnym zjawiskom społecznym. 4. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i
potencjału młodego pokolenia Polaków. 5. Rozwijanie i budowanie postaw
patriotycznych, obywatelskich i etycznych w pokoleniu młodych Polaków
poprzez działania edukacyjne i kulturalne. 6. Wspieranie procesów rozwojowych
i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata. 7.
Promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie
warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw
wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

2. Rzeczpospolita Polska
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3.1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Organizacja czasu
wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Działalność charytatywna. 4.
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. 5. Organizacja
żywienia i dożywiania osób ubogich. 6. Uzyskiwanie darów rzeczowych i ich
dystrybucja. 7. Organizacja zbiórek publicznych. 8. Organizacja kampanii
społecznych. 9. Organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów,
wystaw, pokazów. 10. Organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i
zawodów. 11. Organizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego,
fizycznego i zdrowego stylu życia. 12. Organizacja konferencji, seminariów i
sympozjów. 13. Promocja wiedzy i postaw proekologicznych. 14. Prowadzenie
telefonów zaufania. 15. Promocja i kształcenie postaw obywatelskich. 16.
Wdrażanie zasad integracji europejskiej. 17. Współpraca z instytucjami
państwowymi i samorządowymi. 18. Tworzenie sieci organizacji pozarządowych
i udział w ich pracach. 19. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby
pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób
bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym cudzoziemców. 20.
Organizacja aukcji, giełd, przeglądów, konkursów. 21. Poradnictwo prawne,
poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe. 22.
Reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. 23.
Reedukacja dzieci i młodzieży. 24. Szkolenia zawodowe, językowe,
informatyczne i inne, w tym wymiana międzynarodowa dzieci i młodzieży. 25.
Współpraca z mediami. 26. Działania w zakresie ochrony zabytków kultury i
przyrody. 27. Prowadzenie działalności z zakresu ekologii. 28. Prowadzenie
placówki wsparcia dziennego. 29. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. 30.
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. 31. Prowadzenie działalności na
rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 32.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

7.

Stowarzyszenie
Józefosław - Nasz
Wspólny Dom

13.09.2016 r.

1.1. Dbałość o harmonijny, zrównoważony i przyjazny mieszkańcom rozwój
ul. Księżycowa 26A, 05Józefosławia, z jednoczesnym uwzględnieniem naturalnych walorów
500 Józefosław
przyrodniczo-krajobrazowych. 2. Opracowywanie stanowisk i wyrażanie opinii
mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju wsi Józefosław
szczególności procesie tworzenia prawa miejscowego przez władze
samorządowe. 3. Działania mające na celu wpływ na rozwiązania
architektoniczne i komunikacyjne w Józefosławiu. 4. Dbałość o komfort życia i
bezpieczeństwa mieszkańców Józefosławia. 5. Dbałość o wysoką jakość życia
zarówno w miejscu zamieszkania jak i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony środowiska. 6. Dbałość o zachowanie walorów wpływających na
utrzymanie wartości nieruchomości w Józefosławiu. 7. Działania na rzecz
poprawy warunków życia mieszkańców, poprzez ich wpływ na kształtowanie
ładu przestrzennego oraz trwałe zachowanie walorów przyrodniczych,
kulturowych i estetycznych. 8. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego
poprzez zaangażowanie w sprawy Samorządu. 9. Przedstawianie władzom
Gminy i innym podmiotom samorządowym pomysłów, zgłaszanych przez
mieszkańców oraz szukanie sposobów ich realizacji. Inicjatywy takie są wyrazem
oczekiwań mieszkańców, co do ich realnego wpływu na życie społeczności
Józefosławia. 10. Wspieranie i współorganizowanie działań o charakterze
charytatywnym, integracyjnym oraz społecznym, dotyczących mieszkańców
Józefosławia.

Prezes Zarządu - Maria
Kamińska, Sekretarz - Joanna
Górecka, Członek Zarządu Małgorzata Kuczmara, Członek
Zarządu - Marcin Kaczyński

2. Rzeczpospolita Polska
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Przewodnicząca - Beata
Uchwała Nr 2/2016 z NIE
Krudkopad-Szaturska, Członek dnia 6 września 2016
Komisji - Ewa Wolniak, Członek r
Komisji - Andrzej Gradoń
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3.1. Współpraca z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym oraz
innymi podmiotami w zakresie działalności Stowarzyszenia. 2. Mobilizowanie
opinii publicznej i przekonywanie władz w celu wprowadzania zmian zgodnych z
dobrem mieszkańców Józefosławia. 3. Zbieranie opinii mieszkańców w
kwestiach ich dotyczących, wypracowanie wspólnego stanowiska oraz
formułowanie wniosków przedstawianych instytucjom samorządowym i
państwowym. 4. Wypracowanie propozycji rozwoju Józefosławia zgodnych z
walorami Wsi o charakterze jednorodzinnym i wypoczynkowym. 5.
Wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących rozwoju Józefosławia
także w kontekście rozwoju osiedli sąsiednich. 6. Budowa lokalnego partnerstwa
z organizacjami społecznymi, lokalnym biznesem i podobnymi
stowarzyszeniami, fundacjami działającymi w sąsiednich osiedlach. 7.
Inicjowanie i wspieranie budowy oraz utrzymania ścieżek spacerowych,
przyrodniczych, rowerowych i konnych na terenie Józefosławia oraz na
obszarach łączących Wieś z miejscami o wybitnych walorach przyrodniczych. 8.
Spotkania z postaciami życia publicznego. 9. Prowadzenie witryny internetowej.
10. Organizowanie odczytów, spotkań, wystaw, pokazów oraz innych form
rozpowszechniania i wymiany wiedzy. 11. Reprezentowanie interesów lokalnych
społeczności i grup mieszkańców przed władzami Gminy. 12. Przybliżanie
mieszkańcom problemów i spraw związanych z rozwojem Józefosławia oraz
informowanie o działaniach władz w powyższych kwestiach. 13. Inne działania
sprzyjające osiąganiu celu Stowarzyszenia.

8.

Stowarzyszenie Osiedla
Planety 3

13.09.2016 r.

1. Celem Stowarzyszenia jest utrzymanie wspólnej nieruchomości gruntowej,
ul. Planety 55/1, 05-509
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 52/95 (uliczka wewnętrzna) o powierzchni Józefosław
1631 m2 w części współwłasności przypadającej na Stowarzyszenie, położoną
przy ul. Planety 3 w Józefosławiu, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW
WA1I/00026844/6 oraz KW WA1I/00021200/5 obejmującą: drogę, szlaban,
furtkę wejściową, ogrodzenie zewnętrzne Osiedla, domofon (z wyłączeniem
instalacji zamontowanej w samodzielnych lokalach), altanę śmietnikową, rów
retencyjny wraz z kanalizacją deszczową drogi, oświetlenie drogi, teren zielony
wspólny, instalację telewizyjną (z wyłączeniem instalacji w lokalach), instalację
wodociągową (z wyłączeniem instalacji wewnętrznych) oraz infrastrukturę ulicy
Planety.

Przewodniczący Zarządu Mariusz Olesiejuk, Zastępca
Przewodniczącego Zarządu Mariusz Grębowiec, Członek
Zarządu - Wioletta Piórkowska

2. Rzeczpospolita Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zarządzanie nieruchomością we
własnym zakresie lub poprzez zlecenie administrowania osobie trzeciej.
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 5/2016 z NIE
dnia 30 sierpnia 2016
r.

Arkusz1
9.

Stowarzyszenie
Mieszkańców Zgorzały
Nasza Zgorzała

13.09.2016 r.

1.1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju szeroko rozumianej sieci ul. Pelikana 2b lok. 2, 05- Stowarzyszenie zwykłe
infrastrukturalnej (w szczególności w zakresie budowy dróg i chodników dla
500 Zgorzała
reprezentuje przedstawiciel pieszych, poprawy stanu dróg i chodników dla pieszych, budowy ścieżek
Piotr Włodarczyk
rowerowych, wprowadzenia nowych połączeń autobusowych, wprowadzenia
nowoczesnych połączeń internetowych i światłowodowych, wspieranie
połączeń kolejowych, budowa i poprawa stanu placów zabaw dla dzieci). 2.
Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacyjnego, rozrywkowego,
kulturalnego, sportowego i integracji lokalnej społeczności (w szczególności w
zakresie budowy i poprawy stanu szkół, świetlic i bibliotek, boisk sportowych,
organizacji imprez okolicznościowych i sportowych, krzewienie wiedzy na temat
historii regionu). 3. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz tworzenia miejsc w
przestrzeni publicznej sprzyjających integracji lokalnej społeczności tj. parków,
skwerów, placów zieleni itd. 4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz
ograniczenia hałasu związanego z przelotami samolotów z (do) Lotniska im.
Chopina w Warszawie. 5. Informowanie mieszkańców Zgorzały o
podejmowanych przez organy administracji publicznej działaniach w zakresie
dotyczącym Zgorzały. 6. Inicjowanie i wspieranie racjonalnych działań
proekologicznych oraz w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie
Zgorzały. 7. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę
bezpieczeństwa publicznego w Zgorzale, w szczególności w zakresie współpracy
z jednostkami policji oraz straży pożarnej. 8. Inicjowanie i wspieranie działań w
zakresie ochrony zdrowia. 9. Aktywizacja mieszkańców w zakresie działalności
na rzecz lokalnej społeczności. 10. Wspieranie mieszkańców (oraz pomoc w
dostępnym zakresie) w zakresie inicjatyw, których cele są zbieżne z celami
Stowarzyszenia. 11. Rozważenie zasadności podziału obecnie istniejącej
jednostki pomocniczej - sołectwa Zgorzały na dwa mniejsze sołectwa w ramach
obowiązującego statutu gminy Lesznowola i zgodnie z obowiązującego statutu
gminy Lesznowola i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w przypadku
pozytywnej opinii mieszkańców Zgorzały, zadaniem Stowarzyszenia będzie
zgłoszenie inicjatywy do odpowiednich organów administracji publicznej i
wsparcie tego projektu).

2. Rzeczpospolita Polska
3. 1. Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej oraz innych
podmiotów zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2.
Współpraca z mieszkańcami Zgorzały, organami administracji publicznej,
radnymi, innymi organizacjami społecznymi, organizacjami wyznaniowymi,
jednostkami policji oraz straży pożarnej. 3. Uczestnictwo w postępowaniach
administracyjnych w każdej prawnie dopuszczalnej formie. 4. Zabieranie głosu i
wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym. 5. Organizowanie akcji
społecznych. 6. Promowanie działań Stowarzyszenia w mediach. 7.
Informowanie mediów publicznych o pojawiających się problemach w zakresie
funkcjonowania miejscowości Zgorzały. 8. Wykorzystywanie elektronicznych
form komunikacji w celu ułatwienia kontaktu ze Stowarzyszeniem i
informowaniu o swojej działalności. 9. Zachęcanie podmiotów zewnętrznych do
inwestowania w rozwój miejscowości Zgorzała. 10. Prowadzenie innych działań
(w ramach obowiązujących przepisów prawa) sprzyjających realizacji
regulaminowych celów Stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 6 września 2016
r

Arkusz1
10.

Stowarzyszenie
Platforma Piaseczyńska

26.09.2016 r.

1.1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacji mieszkańców. 2.
ul. 1 Maja 18, 05-500
Inicjowanie i uczestniczenie w działaniach budujących poczucie wspólnoty
Piaseczno
sąsiedzkiej i tożsamości lokalnej mieszkańców. 3. Prowadzenie szeroko
zakrojonej działalności edukacyjnej, wychowawczej kulturalnej, oświatowej
wobec członków Stowarzyszenia, Mieszkańców. 4. Działanie na rzecz poprawy
komfortu życia, edukacji, kultury i aktywizacji osób starszych. 5. Działanie na
rzecz poprawy komfortu życia, edukacji, kultury i aktywizacji osób
niepełnosprawnych. 6. Wspieranie działań zmierzających do podniesienia
bezpieczeństwa Mieszkańców. 7. Działanie na rzecz poprawy jakości i
dostępności usług medycznych. 8. Działanie na rzecz osób bezrobotnych,
bezdomnych, potrzebujących. 9. Działanie na rzecz propagowania sportu wśród
dzieci i osób dorosłych. 10. Działanie na rzecz poprawy komfortu życia zwierząt.

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Kasprzycki,
Wiceprzewodnicząca Zarządu Ewelina Wójcik,
Wiceprzewodniczący Zarządu Paweł Płoski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia 22
NIE
września 2016 r ws.
przyjęcia Regulaminu

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Tomasz Matraszek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 4 listopada 2016
r

Prezes Zarządu - Stanisław Puk, Stowarzyszenie zwykłe nie
Członek Zarządu - Tadeusz
posiada organu kontroli
Adamski, Członek Zarządu wewnętrznej
Ryszard Olszewski

Uchwała Nr 3/2016 z NIE
dnia 26 listopada
2016 r

2. Rzeczpospolita Polska i po za tym obszarem
3.1. Opracowywanie i wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia
zrównoważonego rozwoju gminy Piaseczno Powiatu Piaseczyńskiego w
szczególności w procesie tworzenia prawa miejscowego przez władze
samorządowe. 2. Ochrona interesów mieszkańców poprzez wywieranie
metodami demokratycznymi wpływu na działalność władz samorządowych,
pomoc prawna dla mieszkańców lub reprezentowanie ich interesów w
sprawach, w których są stroną. 3. Wysuwanie, rekomendowanie kandydatów na
stanowiska w organach samorządowych. 4. Ochrona lokalnego ładu
przestrzennego i środowiska naturalnego poprzez składanie organom
administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko
oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami
ochrony środowiska, zdrowia ludności oraz ładu przestrzennego. 5. Współpraca
z samorządem lokalnym, instytucjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami w
zakresie rozwoju miejscowości z terenu Powiatu Piaseczyńskiego. 6. Udział w
postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z celami
Stowarzyszenia. 7. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum
publicznym. 8. Współpraca z wszelkimi osobami, organizacjami i instytucjami o
podobnych celach działania.

11.

Stowarzyszenie
Spółdzielnia Myśli

17.11.2016 r.

1. 1. Kształtowanie świadomych postaw obywatelskich. 2. Podnoszenie kultury ul. Grochowskiego 3/35,
społecznego dialogu. 3. Propagowanie przywiązania do wielokulturowej tradycji 05-500 Piaseczno
przeszłości Rzeczypospolitej i regionu.
2. Powiat Piaseczyński
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizowanie debat, szkoleń,
konferencji, uroczystości i imprez kulturalno - oświatowych.

12.

Koło Wędkarskie Linin II 07.12.2016 r.

1.1. Propagowanie wędkarstwa sportowego i amatorskiego. 2. Organizowanie
zawodów wędkarskich. 3. Organizowanie spotkań.
2. Miejscowość Linin

ul. Kalwaryjska 78c, 05530 Góra Kalwaria

3.1. Organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą. 2. Spotkania integracyjne. 3.
Prowadzenie szkoleń wędkarskich (technika).
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Arkusz1
13.

Stowarzyszenie "Park
Chojnów" w Solcu

27.12.2016 r.

1.1. Ochrona praw i interesów właścicieli nieruchomości położonych w Solcu
ul. Anyżkowa 22, 05-532
przy ulicy Anyżkowej. 2. Utrzymanie wspólnej nieruchomości gruntowej,
Solec
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 79/20 (droga wewnętrzna zapewniająca
właścicielom dostęp do drogi publicznej) o powierzechni 3.840 m² położoną
przy ulicy Anyżkowej w Solcu, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW WA1l/00004578/0
obejmującą drogę, szlaban, bramę, furtkę wejściową, ogrodzenie zewnętrzne,
domofon (z wyłączeniem instalacji w lokalach), oświetlenie drogi, instalację
wodociągową (z wyłączeniem instalacji w lokalach) oraz infastrukurę
towarzyszącą ulicy Anyżkowej. 3. Gospodarka odpadami komunalnymi w
zakresie nieruchomości

Przewodnicząca Zarządu - Ewa Stowarzyszenie zwykłe nie
Szulińska, Członek Zarządu posiada organu kontroli
Luiza Smejda, Członek Zarządu - wewnętrznej
Tomasz Morgaś

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 19 listopada
2016 r.

Prezes Zarządu - Paulina
Bednarczyk, Członek Zarządu Karolina Kapkowska, Członek
Zarządu - Katarzyna Półtorak,
Członek Zarządu - Anna
Stańczyk, Członek Zarządu Katarzyna Wasilewska

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2016 z NIE
dnia 27 listopada
2016 r.

Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentuje przedstawicielka - posiada organu kontroli
Justyna Małecka
wewnętrznej

Uchwała Nr 3/2016 z NIE
dnia 9 listopada 2016
r.

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Udzielanie informacji członkom Stowarzyszenia w zakresie: zarządzania administrowania nieruchomością, eksploatacji nieruchomości (utrzymania
należytego stanu technicznego, sanitarnego, porządkowego i estetycznego),
rozwiązywania sporów (pomiędzy właścicielami, administratorami i
użytkownikami), gospodarki finansowej oraz w zakresie innych spraw, których
potrzeba wyniknie z celów działalności Stowarzyszenia. 2. Współdziałanie z
miejscowymi samorządami Gminy Góra Kalwaria i Powiatu Piaseczyńskiego oraz
innymi instytucjami w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia.

14.

Stowarzyszenie Zwykłe
Dolka

27.12.2016 r.

1.1. Wszechstronna edukacja. 2. Upowszechnianie zdrowego stylu życiu, kultury ul. Zielone Ogrody 11, 05fizycznej, sportu, zachowań proekologicznych. 3. Popularyzacja właściwych
500 Józefosław
postaw społecznych. 4. Upowszechnianie samorządności i wychowania
obytelskiego dzieci.
2. Miejscowość Józefosław
3.1. Współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, kościołami i
związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi. 2. Realizacja zadań z
zakresu edukacji, kultury, sportu, ekologii i innych dziedzin podejmowanych z
inicjatywy własnej, zlecanych lub powierzonych Stowarzyszeniu przez podmioty
publiczne. 3. Organizacja spotkań, które będą miały na celu zagospodarowanie
czasu wolnego, upowszechnianie sportu i rekreacji, karajoznastwa i ekologii. 4.
Inicjowanie, wspieranie oraz promowanie dziecięcej twórczości i inicjatyw. 5.
Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla szkół i zainteresowanych
instytucji. 6. Działalność informacyjna, propagandowa i kulturalno-oświatową,
np. organizowanie sympozjów, seminariów, wykładów, konkursów, punktów
informacyjnych, szkoleń.

15.

Stowarzyszenie
Zachodniej Gminy
Tarczyn

03.01.2017 r.

1.1. Ochrona praw człowieka i obywatela. 2. Ochrona środowiska. 3.
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym
pokoleniom. 4. Ochrona zdrowia i życia mieszkańców. 5. Ochrona krajobrazu,
przyrody i zabytków. 6. Budowanie świadomości ekologicznej wśród
mieszkańców. 7. Ochrona ładu przestrzennego i zrównowarzony rozwój. 8.
Rozwój społeczny i gospodarczy gminy. 9. Przeciwdziałanie powstaniu linii
elektroenergetycznej 2x400kV na terenie gminy Tarczyn. 10. Praworządność,
przejrzystość, legalność, rzetelność, celowość i gospodarność, przy
podejmowaniu decyzji przez organy władzy publicznej.

ul. Kubusia Puchatka 3,
05-555 Borowiec

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Uczestniczenie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych i
sądowych. 2. Składanie do właściwych organów: uwag, wniosków, petycji, skarg,
itp. 3. Organizowanie spotkań informacyjnych i dyskusyjnych, itp. 4.
Współdziałanie z organami administracji samorządowej i rządowej oraz
organami i instytucajami oraz innymi stowarzyszeniami, itp. 5. Działalność
wydawniczą. 6. Inne formy działania.
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Arkusz1
16.

Stowarzyszenie Korona
Polska

07.02.2017 r.

1.1. Doprowadzenie do dokończenia reformy ustrojowej, która miała być
ul. Jana Pawła II 24/77,
wprowadzona przez Konstytucję 3 Maja z 1791 roku i przywrócenie w Polsce
05-500 Piaseczno
monarchii dziedzicznej. 2. Doprowadzenie do wyboru nowego domu
panującego przez Naród. 3. Oparcie ustroju Królestwa Polskiego na idei państwa
jako przedsiębiorstwa usługowego dla obywateli, zawartej w książce autorstwa
księcia Jana Adama II "Państwo w trzecim tysiącleciu". W szczególności
zwiększenie roli demokracji bezpośredniej.

Prezes Zarządu - Jacek Caba,
Stowarzyszenie zwykłe nie
Członek Zarządu -Bartosz
posiada organu kontroli
Wałęga, Członek Zarządu - Piotr wewnętrznej
Fudali

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 14 stycznia 2017
r.

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum na temat
przywrócenia monarchii dziedzicznej w Polsce. 2. Pozyskiwanie środków na
działalność związaną z propagowaniem na terenie Rzyczypospolitej Polskiej idei
wskazanych w celach Stowarzyszenia. 3. Organizowanie w całym kraju spotkań
oraz innych form poszerzenia wiedzy służącej realizacji celów statutowych. 4.
Wyrażenie opinii w sprawach dotyczących życia publicznego. 5. Prowadzenie
działalności wydawniczej - to jest wydawanie gazetek, czasopism, broszur itp.
związanych z celami Stowarzyszenia. 6. Współpraca z wszelkimi osobami.
środowiskami naukowymi, instytucjami oraz samorządami terytorialnymi na
rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. 7. Działalność na rzecz tworzenia i
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 8. Prowadzenie stron www związanych
z realizacją celów Stowarzyszenia. 9. In formowanie opinii publicznej o
podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków
masowego przekazu oraz własnych wydawnictw. 10. Przedstawianie właściwym
organom władz państwowych i samorządowych postulatów i opinii w sprawach
związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia. 11. Współpraca z
organizacjami społecznymi i gospodarczymi, stowarzyszeniami oraz ruchami
społecznymi o podobnych celach działania. 12. Promowanie oraz wspieranie
członków Stowarzyszenia w ich działaności społecznej, zawodowej,
gospodarczej oraz ich rozwoju osobistym.

17.

Stowarzyszenie
15.02.2017 r.
Mieszkańcy Dla Baniochy

1.1. Promocja miejscowości Baniocha. 2. Tworzenie miejsc integracji społecznej. ul. Słoneczna 1, 05-532
3. Upowrzechnianie wiedzy i świadomości ekologicznej. 4. Wspieranie lokalynch Baniocha
inicjatyw mieszkańców. 5. Współpraca z Radą Sołecką i radnymi. 6. Działanie na
rzecz poprawy środowiska i życia mieszkańców. 7. Współudział w organizacji
wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych. 8.
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Prezes Zarządu - Paweł
Nowakowski, Wiceprezes
Zarządu - Jerzy Bednarski,
Sekretarz - Konrad Witak

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Współpraca z lokalnymi klubami sportowymi. 2. Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 3. Ochrona i promocja zdrowia. 4.
Działalność charytatywna oraz działalność w zakresie: pomocy społecznej, kultu
religijnego, upowszechniania wiedzy o gminie, prowadzenia działalności
informacyjnej w środowiskach masowego przekazu (np. strony internetowe,
Facebook itp.).
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Przewodniczący Komisji
Uchwała Nr 2/2017 z NIE
Rewizyjnej - Łukasz Baran,
dnia 11 lutego 2017 r.
Wiceprzewodniczący Komisji
Rewizyjnej - Łukasz
Jarmuszewski, Sekretarz Komisji
Rewizyjnej - Tomasz Bednarski

Arkusz1
18.

Stowarzyszenie
Lambretta Club Poland

10.03.2017 r.

1.1. Propagowanie idei kolekcjonerstwa i zachowania dla pokoleń, historycznych ul. Czarnieckiego 19, 05i zabytkowych egzemplarzy pojazdów jednośladowych głównie skuterów marki 502 Piaseczno
Lambretta, a tym samym ratowanie ich od kasacji lub złomowania. 2.
Zintegrowanie kolekcjonerów i posiadaczy oraz sympatyków pojazdów
historycznych i zabytkowych głównie skuterów marki Lambretta. 3. Zachęcanie
osób do działań kolekcjonerskich nie tylko tych, które dawniej posiadały te
pojazdy. 4. Organizowanie corocznych zlotów skuterów marki Lambretta i
zapraszanie na te zloty innych kolekcjonerów (posiadaczy) skuterów
historycznych i zabytkowych. 5. Uczestnictwo w wystawach i zlotach krajowych i
zagranicznych. 6. Nawiązywanie kontaktów z klubami krajowymi, jak i
zagranicznymi. 7. Wymiana doświadczeń w odbudowie i renowacji tych
pojazdów.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Artur Smułka

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 5 marca 2017 r.

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Coroczne spotkania na zlotach, które konsolidują członków Stoarzyszenia
LCPL i pozwalająna wymianę doświadczeń oraz wzajemną pomoc w odbudowie
posiadanych historycznych i zabytkowych skuterów. 2. Osiąganie celów
statutowych Stowarzyszenie LCPL realizuje przy pomocy środków masowego
przekazu tj. internet, prasę codzienną i motoryzacyjne czasopisma ilustrowane.
3. Utworzenie internetowej strony LCPL, która ma ułatwiać realizację celów
statutowych Stowarzyszenia LCPL i zawiera między innymi: a) prezentację
członków i sympatyków klubu LCPL wraz z ich pojazdami, b) opisy i zdjęcia
skuterów Lambretta od zakupu w stanie złomowym poprzez odbudowę i
doprowadzenie do stanu fabrycznego, dający obraz możliwości kolekcjonerów
w osiągnięciu zamierzonego celu, c) relacje ze zlotów i zdarzenia z życia klubu,
d) inne wiadomości i ciekawostki ze świata starych pojazdów. 4. Członkowie
Stowarzyszenia LCPL poprzez swoje działania zachecają innych posiadaczy tych
pojazdów do wstąpienia do Klubu Lambretta powiększając grono członków i
sympatyków tych pojazdów.

19.

Stowarzyszenie Żywa
Przyszłość

06.04.2017 r.
28.08.2017 r.
usunięto z
ewidencji

20.

Stowarzyszenie Nasz
Runów

11.04.2017 r.

Uchwała Nr 4/2017 z
dnia 12 lipca 2017 r. o
zmianie adresu
siedziby
stowarzyszenia

1.1. Niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej
ul. Dobra 83C, 05-504
osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym , w szczególności
Złotokłos, Runów
dzieciom i młodzieży. 2. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości,
aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków. 3.
Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu
społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym
negatywnym zjawiskom społecznym. 4. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i
potencjału młodego pokolenia Polaków. 5. Rozwijanie i budowanie postaw
patriotycznych, obywatelskich i etycznych w pokoleniu młodych Polaków
poprzez działania edukacyjne i kulturalne. 6. Wspieranie procesów rozwojowych
i integracyjnych w społecznościach lokalnych Polski, krajów UE i świata. 7.
Promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie
warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw
wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

Prezes Zarządu - Lidia
Stowarzyszenie zwykłe nie
Pułkownik, Wiceprezes Zarządu - posiada organu kontroli
Jan Ambroziak, Skarbnik - Marek wewnętrznej
Bolikowski

2. Rzeczpospolita Polska
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Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 29 marca 2017 r.

Arkusz1
3.1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 2. Organizacja czasu
wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Działalność charytatywna. 4.
Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. 5. Organizacja
żywienia i dożywiania osób ubogich. 6. Pozyskiwanie darów rzeczowych i ich
dystrybucja. 7. Organizacja zbiórek publicznych. 8. Organizacja kampanii
społecznych. 9. Organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów,
wystaw, pokazów, animacji zabaw, animacji wolnego czasu. 10. Organizacja
działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów. 11. Organizacja działań z
zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu życia. 12.
Organizacja konferencji, seminariów i sympozjów. 13. Promocja wiedzy i postaw
proekologicznych. 14. Prowadzenie telefonów zaufania. 15. Promocja i
kształcenie postaw obywatelskich. 16. Wdrażanie zasad integracji europejskiej.
17. Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi. 18. Tworzenie
sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach. 19. Pośrednictwo pracy i
doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne
formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym
cudzoziemców. 20. Organizacja aukcji, giełd, przeglądów, konkursów. 21.
Poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo
zawodowe. 22. Reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem. 23. Reedukacja dzieci i młodzieży. 24. Współpraca z mediami.
25. Działania w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody. 26. Prowadzenie
działalności z zakresu ekologii. 27. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego.
28. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. 29. Wspieranie rodziny i systemu
pieczy zastępczej. 30. Prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 31. Prowadzenie działalności na rzecz
seniorów. 32. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

21.

Stowarzyszenie Nasz
Prażmów

10.05.2017 r.

1.1. Dążenie do stałego rozwoju Gminy Prażmów. 2. Stałe uczestnictwo w
planach rozwoju Gminy Prażmów. 3. Współpraca z innymi organizacjami o
podobnych celach społecznych. 4. Pełne zaangażowanie we wszelkie projekty i
plany stawiane i realizowane przez Samorząd Gminy Prażmów. 5. Składanie,
nadzorowanie i pomoc przy realizacji projektów inwestycyjnych Gminy
Prażmów.

ul. Głogowa 12, 05-501
Piaseczno

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Roman Kurowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 1 kwietnia 2017
r.

1.1. Propagowanie i kontynuacja tradycji wędkarstwa sportowego i etyki
Oś. Tarczynianka 3/10, 05- Stowarzyszenie zwykłe
wędkarskiej. 2. Ochrona wód i zapobieganie kłusownictwu. 3. Kształtowanie i
555 Tarczyn
reprezentuje przedstawiciel dbałość o środowisko naturalne. 4. Nawiązanie współpracy z innymi
Wojciech Dobrowolski
Towarzystwami i Organizacjami wędkarskimi na terenie kraju oraz za granicą. 5.
5. Współpraca z administracją państwową i samorządową w sprawach
dotyczących działalności Towarzystwa.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 25 maja 2017 r.

2. Powiat Piaseczyński.
3.1. Inicjowanie i podejmowanie wszelkich działań prowadzących do stałego
rozwoju i modernizacji spraw gminnych. 2. Ustalanie szczególnych potrzeb
mieszkańców Gminy Prażmów, w tym dotyczących rozwoju gospodarki
mieszkaniowej. 3. Analizowanie zasadności zmiany planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów Gminy Prażmów, które sa bardzo słabe rolniczo, nie
są wykorzystywane pod uprawę, a znajdujące się wzdłuż głownych ciągów
komunikacyjnych. 4. Umożliwianie pozyskiwania środków na rzecz Gminy
Prażmów z przeznaczeniem na opłaty za prace przy zmianie studium planu
Gminy Prażmów, a następnie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. 5. Uczestnictwo poprzez własne inicjatywy w uzbrojeniu i
modernizacji technicznej Gminy Prażmów jak: wodociągi, gaz, lokalne
oczyszczalnie ścieków itp. 6. Wydawanie stosownych publikacji w celu rozwoju
Gminy jak: pisma, ulotki itp.

22.

Tarczyńskie Towarzystwo 06.06.2017 r.
Wędkarskie "Jaż"

2. Gmina Tarczyn
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22.

Tarczyńskie Towarzystwo 06.06.2017 r.
Wędkarskie "Jaż"

Oś. Tarczynianka 3/10, 05- Stowarzyszenie zwykłe
555 Tarczyn
reprezentuje przedstawiciel Wojciech Dobrowolski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 25 maja 2017 r.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Błażej Bedyński

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 5 czerwca 2017
r.

1.1. Propagowanie modelarstwa sportowego. 2. Prowadzenie działalności w
ul. Mleczarska 50, 05-500 Stowarzyszenie zwykłe
zakresie sportów modelarskich, w szczególności modelarstwa samochodowego. Piaseczno
reprezentuje przedstawiciel 3. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie
Sebastian Grabski
modelarstwa oraz szeroko pojętej kultury fizycznej.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 1/2017 z NIE
dnia 15 czerwca 2017
r.

Prezes Zarządu - Alina
Stowarzyszenie zwykłe nie
Makarewicz, Sekretarz Zarządu - posiada organu kontroli
Janina Pakuła, Członek Zarzadu - wewnętrznej
Jadwiga Woźniak, Członek
Zarządu - Barbara Bąk

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 14 lipca 2017 r.

Prezes Zarządu - Hubert
Gieleciński, Zastępca Prezesa Monika Galerczyk - Pułka,
Zastępca Prezesa - Aleksandra
Dąbrowska

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 1 sierpnia 2017 r.

Arkusz1
3.1. Organizowanie szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich. 2. Ochrona
rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt. 3. Zarybianie i
zagospodarowanie łowisk własnych. 4. Pozyskiwanie nowych członków, również
spośród młodzieży.

23.

Strażackie Towarzystwo 29.06.2017 r.
Wędkarskie

1.1. Propagowanie i kontynuacja tradycji wędkarstwa sportowego i etyki
ul. Ziółkowskiego 14/10,
wędkarskiej. 2. Ochrona wód i zapobieganie kłusownictwu. 3. Kształtowanie i
05-555 Tarczyn
dbałość o środowisko naturalne. 4. Nawiązanie współpracy z innymi
Towarzystwami i Organizacjami wędkarskimi na terenie kraju oraz za granicą. 5.
5. Współpraca z administracją państwową i samorządową w sprawach
dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Gmina Tarczyn
3.1. Organizowanie szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich. 2. Ochrona
rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt. 3. Zarybianie i
zagospodarowanie łowisk własnych. 4. Pozyskiwanie nowych członków, również
spośród młodzieży.

24.

RC Sport Piaseczno

04.07.2017 r.

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Organizacja zawodów sportowych. 2. Utrzymanie i zarządzanie niezbędną
infrastrukturą do organizacji zawodów. 3. Pozyskiwanie środków na utrzymanie
niezbędnej infrastruktury do organizacji zawodów. 4. Uczestnictwo w zawodach
organizowanych przez inne organizacje krajowe lub zagraniczne. 5.
Reprezentowanie członków Stowarzyszenia na zewnatrz. 6. Współpraca z
innymi organizacjami o podobnym charakterze działania. 7. Organizacja szkoleń,
wykładów i imprez integrujących środowisko. 8. Organizacja zajęć sportowych
dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 9. Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej.

25.

Stowarzyszenie Nasz
Głosków

21.07.2017 r.

1.1. Działanie na rzecz powstania świetlicy środowiskowej, boiska sportowoul. Millenium 81a, 05-503
rekreacyjnego w celu rozwoju lokalnej społeczności w dziedzinie kultury, sportu, Głosków
rekreacji i zdrowia. 2. Promocja i popieranie zdrowego stylu życia wśród
mieszkańców. 3. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami i instytuacjami zainteresowanymi.

2. Województwo mazowieckie
3.1. Współpraca z właściwymi organami administracyjnymi w celu pozyskania
terenu i powstania świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo rekreacyjnego. 2. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz
innych imprez mających na celu integrację i rozwój społeczeństwa. 3.
Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 4.
Inspirowanie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w celu aktywnego uczestnictwa
mieszkańców w życiu społecznym - sprzątaniu terenu i dbałość o estetykę naszej
miejscowości.

26.

Stowarzyszenie Ciąg
Dalszy Nastąpi

24.08.2017 r.

1. Prowadzenie działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej,
zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
edukacyjno - kulturalnych.
2. Rzeczpospolita Polska

ul. Bema 15, 05-500
Piaseczno
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

26.

Stowarzyszenie Ciąg
Dalszy Nastąpi

24.08.2017 r.

ul. Bema 15, 05-500
Piaseczno

Prezes Zarządu - Hubert
Gieleciński, Zastępca Prezesa Monika Galerczyk - Pułka,
Zastępca Prezesa - Aleksandra
Arkusz1
Dąbrowska

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 1 sierpnia 2017 r.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała Nr 2/2017 z NIE
dnia 1 sierpnia 2017 r.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała z dnia 28
września 2017 r.

3.1. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 2.
Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami zainteresowanymi. 3. Organizowanie warsztatów,
prelekcji, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów. 4. Organizowanie imprez
kulturalnych. 5. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami
Stowarzyszenia.

27.

Piaseczyński Klub Karate 13.09.2017 r.
i Kobudo SHOBU

1. Upowszechnianie sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży ul. Poniatowskiego 1/48, Stowarzyszenie zwykłe
i dorosłych poprzez prowadzenie działalności na rzecz promowania szeroko
05-500 Piaseczno
reprezentuje przedstawiciel pojętej kultury fizycznej.
Konrad Sadowski
2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Popularyzowanie Shorin - Ryu Karate i Okinawa Kobudo. 2.
Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki. 3. Spotkania
ze specjalistami z zakresu spraw stanowiących przedmiot działania
stowarzyszenia. 4. Proklamowanie kultury zdrowotnej i fizycznej. 5.
Promowanie higienicznego trybu życia. 6. Organizowanie imprez i zawodów
sportowych. 7. Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla
członków stowarzyszenia oraz osób związanych ze stowarzyszeniem. 8.
Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami. 9. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi
województwa, powiatu, gminy w celu realizacji zadań regulaminowych.

28.

Stowarzyszenie
Mieszkańcy Ulicy
Kuropatwy

18.10.2017 r.

1.1. Reprezentowanie interesów prawnych i faktycznych mieszkańców ulicy
Kuropatwy w Mysiadle gm. Lesznowola wobec zamiarów realizacji inwestycji
budowy drogi gminnej ulicy Cyraneczki odcinek granica gminy Lesznowola do
ulicy Ogrodowej w Józefosławiu. 2. Działalność na rzecz zachowania
osiedlowego charakteru ulicy Kuropatwy w Mysiadle. 3. Działalność mająca na
celu dbanie o ochronę środowiska. 4. Działalność mająca na celu dbanie o
spokój mieszkańców (hałas wywołany nadmiernym ruchem ulicznym,
powietrznym itp. ).

ul. Kuropatwy 1D, 05-500 Stowarzyszenie zwykłe
Mysiadło
reprezentuje przedstawiciel Małgorzata Nycz

2. Województwo mazowieckie
3.1. Organizowanie spotkań. 2. Współpraca z osobami i instytucjami o
podobnych celach działania oraz mogących wpłynąć na realizację celów
stowarzyszenia. 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych
organów administracji oraz realizowanie celów stowarzyszenia poprzez udział
we wszelkich postępowaniach prowadzonych przed organami administracji
samorządowej i rządowej, sądami powszechnymi, administracyjnymi
dotyczących realizacji inwestycji. 4. Wspieranie oraz realizacja działań
zmierzających do zachowania osiedlowego charakteru ulicy Kuropatwy w
Mysiadle. 5. Inne działania realizujące cele statutowe.
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NIE

Arkusz1
29.

Stowarzyszenie Festiwal 26.10.2017 r.
Kultury

1.1. Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona polskich, narodowych dóbr
ul. Sobieskiego 9/4, 05kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego. 2. Budowanie patriotyzmu
510 Konstancin-Jeziorna
narodowego, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości,
rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej. 3. Promowanie i
upowszechnianie kultury tanecznej i muzycznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych. 4. Upowszechnianie polskiej kultury narodowej za granicą. 5.
Przekazywanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury, sztuki i twórczości
ludowej krajowej i zagranicznej. 6. Promowanie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu. 7. Realizacja programu aktywizacji i integracji społecznej na
gruncie kultury fizycznej i sportu: projekt dla seniorów i osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, integracja społeczna oraz praca z osobami
niepełnosprawnymi, integracja "w zgodzie z naturą" - poszanowanie fauny i
flory, integracja międzypokoleniowa, integracja i współpraca międzynarodowa.
8. Promowanie młodych talentów oraz przedsięwzięć twórczych związanych z
muzyką, śpiewem i tańcem. 9. Opieka nad twórcami i animatorami kultury. 10.
Upowszechnianie kulturalnych form spędzania wolnego czasu, wypoczynku i
sportowego trybu życiu. 11. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 12.
Realizacja programów związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz innych uzależnień.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Karol
wewnętrznej
Statkiewicz, Wiceprezes Zarządu
- Beata Kuklewska, Wiceprezes
Zarządu - Małgorzata Syskowska

Uchwała z dnia 6
października 2017 r.

NIE

Uchwała z dnia 14
listopada 2017 r.

NIE

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Przybliżanie dzieciom i młodzieży polskich tradycji ludowych (obrzędy) i
zagadnień historycznych za pośrednictwem tańca i śpiewu w ramach
autorskiego projektu. 2. Nauka współpracy w grupie na rzecz wspólnego celu
jakim jest choreografia i odtwarzanie obrzędów ludowych. 3. Organizacja
występów, koncertów na rzecz zainteresowanego środowiska grupy społecznoinicjatywnej. 4. Organizowanie i finansowanie imprez artystycznych,
rozrywkowych i przeglądów twórczości artystycznej o zasięgu krajowym i
międzynarodowym. 5. Prowadzenie zajęć i warsztatów muzycznych, wokalnych,
plastycznych, teatralnych, tanecznych, aktorskich i literackich. 6. Organizowanie
zajęć opiekuńczo-wychowawczych mających na celu rozwijanie wrażliwości i
empatii do otaczającego świata przyrody (w tym również dogoterapii). 7.
Współpraca z ośrodkami kultury i organizacjami o celach zbieżnych z celami
Stowarzyszenia w kraju i zagranicą. 8. Finansowanie stypendiów i nagród
rzeczowych na rzecz wyróżniających się artystów, twórców i animatorów kultury
oraz osób, działających na rzecz integracji społecznej. 9. Wspópraca z
organizacjami, ośrodkami kultury, instytucjami państwowymi, pozarządowymi,
samorządowymi i innymi, zainteresowanymi promocją kultury i organizacjami
zrzeszającymi osoby niepełnosprawne. 10. Realizacja autorskich programów
dedykowanych osobom niepełnosprawnym. 11. Promowanie integracji
społecznej przez organizowanie wspólnych koncertow integracyjnych osób
zdrowych i niepełnosprawnych. 12. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
13. Wspomaganie procesu wychowawczego dzieci i młodzieży. 14. Organizacja
zajęć w formie warsztatów, prelekcji i inscenizacji połączona z elementami
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w profilaktyce innych uzależnień.

30.

Młody Konstancin

5.12.2017 r.
Rozwiązanie
stowarzyszenia
w dniu
26.03.2019 r

1.1. Zrzeszenie Artystów mieszkających w Konstancinie-Jeziornie. 2.
Promowanie twórczości lokalnych Artystów. 3. Rozwój lokalny związany z
kulturą.

ul. Puławskiego 45a, 05- Stowarzyszenie zwykłe
510 Konstancin-Jeziorna reprezentuje przedstawiciel Kamil Majszyk

2. Gmina Konstancin-Jeziorna
3.1. Współorganizacja wydarzeń kulturowych. 2. Organizacja koncertów /
festiwali. 3. Promocja Członków oraz ich twórczości poprzez dostępne środki
przekazu. 4. Współpraca z mediami.

Strona 14

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Rozwiązanie w Likwidator dniu 26.03.2019 Kamil Majszyk
r. Decyzja Nr
36/512/18

Arkusz1
31.

Piaseczyńskie
Stowarzyszenie
Przedszkoli

05.01.2018 r.

1.1 Reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia wobec
władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji. 2.
Dbanie o jakość opieki i edukacji przedszkoli niesamorządowych poprzez
stworzenie i ujednolicenie systemu standardów placówek. 3. Wykonywanie
prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych
stanowiących regulaminowy przedmiot zainteresowań Stowarzyszenia. 4.
Popularyzacja przedszkoli niesamorządowych w Polsce. 5. Inicjowanie i
organizowanie działalności rozwijającej wsparcie ze strony organów
państwowych i samorządowych.

ul. 17 Stycznia 5, 05-500
Piaseczno

Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentuje przedstawicielka - posiada organu kontroli
Olga Baca
wewnętrznej

Uchwała Nr 3 z dnia 2 NIE
stycznia 2018 r.

2. Gmina Piaseczno
3.1. Zrzeszanie osób związanych z oświatą niepubliczną. 2. Udzielanie pomocy i
doradztwa prawno-ekonomicznego członkom Stowarzyszenia. 3. Inicjowanie i
organizowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu edukacji w
przedszkolach oraz współdziałanie, w tym zakresie, z władzami, instytucjami i
innymi organizacjami. 4. Udzielanie informacji i porad członkom stowarzyszenia
w zakresie rozwoju edukacji przedszkolnej. 5. Ochronę w formach prawnie
dopuszczonych interesów członków Stowarzyszenia i innych osób prowadzących
działalność oświatową. 6. Inicjatywy legislacyjne oraz inspirowanie zmian w
systemie prawnym dotyczącym przedszkoli niepublicznych, punktów
przedszkolnych oraz innych form edukacji. 7. Współpraca z Ministerstwem
Edukacji Narodowej i podległymi mu strukturami organizacyjnymi w zakresie
ustalenia optymalnych zasad funkcjonowania edukacji niepublicznej w Polsce. 8.
Współpraca na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi o
podobnym zakresie działania. 9. Wykorzystanie dostępnych środków masowego
przekazu do działalności edukacyjnej oraz informowania społeczeństwa o
problemach edukacji niepublicznej i działalności Stowarzyszenia. 10. Wykonanie
innych czynności z dziedziny edukacji, powierzonych lub zleconych przez
odpowiednie władze państwowe lub samorządowe oraz organizacje społeczne
lub gospodarcze. 11. Prowadzenie działalności charytatywnej. 12. Inne działania
realizujące cele regulaminu.

32.

Wisła O.K.

17.01.2018 r.

1. Promocja żeglugi śródlądowej i morskiej w Polsce i Europie. 2. Przywracanie ul. Świerkowa 18, 05-520 Stowarzyszenie zwykłe
kultury polskich miast nadrzecznych. 3. Rozwijanie postaw patriotycznych
Konstancin-Jeziorna
reprezentuje przedstawiciel poprzez promocję regionalnych tradycji nadrzecznych, w tym tradycji
Jakub Chmielewski
szkutniczych. 4. Aktywizacja i wspieranie samorządów dla lepszego i
efektywniejszego rozwoju przystani wodnych i budowy portów rzecznych zarówno dla celów; sportowych, rekreacyjnych oraz transportowych. 5. Budowa
oraz rekonstrukcja historycznych drewnianych statków rzecznych. 6. Wspieranie
innowacji w zakresie tworzenia nowych rozwiązań związanych z transportem
towarów i pasażerów po polskich i europejskich śródlądowych drogach
wodnych. 7. Tworzenie przestrzeni edukacyjnej dla dorosłych oraz młodzieży
chcących rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie żeglarstwa sportowego oraz
żeglarstwa zawodowego, pracy w drewnie, materiałoznawstwie, szkutnictwie, a
także małym przemyśle stoczniowym. 8. Aktywizacja zawodowa i wspieranie
osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. 9. Krzewienie kultury
polskiej i dziedzictwa narodowego w kraju i zagranicą. 10. Wspieranie
przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. 11. Promocja i popieranie osób oraz
organizacji podejmujących podobne działania.

2. Rzeczpospolita Polska

Strona 15

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 3
stycznia 2018 r.

NIE

Arkusz1
3.1. Budowa i wspieranie budowy statków rzecznych. 2. Prace badawcze nad
nowymi konstrukcjami statków i napędów. 3. Organizacja rejsów w Polsce i
Europie. 4. Inicjowanie, wspieranie i realizacja programów badawczych i
edukacyjnych z zakresu żeglugi śródlądowej i przywracanie do stanu
używalności polskich śródlądowych dróg wodnych. 5. Organizowanie spotkań
edukacyjnych, prelekcji, sympozjów, konferencji, targów, wystaw oraz innych
wydarzeń stanowiących forum wymiany doświadczeń. 6. Działalność doradczą.
7. Prowadzenie portali i stron internetowych o tematyce związanej z zakresem
działalności Stowarzyszenia. 8. Produkcja i dystrybucja zdjęć, filmów i innych
form przekazu artystycznego. 9. Współpraca z wszelkimi osobami oraz
instytucjami o podobnych celach działania w Polsce i poza granicami
Rzeczpospolitej Polski.

33.

Stowarzyszenie Pamięci 15.03 2018 r.
Żołnierzy Samodzielnego
Btalionu im. Brygadiera
Mączyńskiego NSZ

1.1. Nawiązanie kontaktów z rodzinami Żołnierzy Batalionu. 2. Badanie,
ul. Szkolna 6, 05-500
upamiętnianie i przekazywanie historii działań Batalionu. 3. Zachowywanie
Piaseczno
dobrego imienia, godności i pamięci żołnierzy Batalionu. 4. Krzewienie wartości
obywatelskich w zgodzie z nauczaniem Kościoła katolickiego. 5. Współraca z
lokalnymi organizacjami kombatanckimi, pomoc kombatantom, wdowom po
kombatantach i seniorom.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Władysław Sieradzki

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 12
lutego 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentuje przedstawicielka - posiada organu kontroli
Aleksandra Hofman
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 15
marca 2018 r.

NIE

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Zrzeszanie obywateli i organizowanie regularnych spotkań, dyskusji,
konferencji i sesji naukowych. 2. Organizowanie i współorganizowanie lokalnych
obchodów najważniejszych rocznic historycznych. 3. Ustalenie status quo
kombatantów Batalionu, wdów i wdowców po kombatantach. 4. Promowanie
edukacji patriotycznej społeczeństwa i budowanie odpowiedzialnej wspólnoty
lokalnej. 5. Współpraca z pokrewnymi organizacjami na terenie powiatu
piaseczyńskiego i całego kraju.

34.

Miastomania Piaseczno

21.03.2018 r.

1.1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2.
ul. Kościuszki 4, 05-500
Rozwój nauki, edukacja, oświata i wychowanie. 3. Działalność wspomagająca
Piaseczno
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 4. Podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 5. Ochrona i promocja zdrowia. 6.
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn. 7. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 8.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 9. Upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu. 10. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego. 11. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym. 12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój
demokracji. 13. Promocja i organizacja wolontariatu.

2. Powiat Piaseczyński
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Arkusz1
3.1. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, placowkami
naukowymi oraz innymi organizacjami, osobami prawnymi i osobami fizycznymi.
2. Współpraca z prasą, radiem i telewizją lokalną i ponadlokalną. 3. Organizacja
imprez o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, towarzyskim oraz
promujących zdrowie i zdrowy tryb życia. 4. Organizacja wykładów, konferencji,
sympozjów i seminariów. 5. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej. 6.
Organizacja warsztatów tematycznych, zespołów zainteresowań. 7. Działalność
badawczą i wydawniczą. 8. Promocja inicjatyw społecznych. 9. Podejmowanie
działań na rzecz poprawy estetyki otoczenia. 10. Organizowanie lub
finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych z promocją gminy
Piaseczno oraz powiatu piaseczyńskiego. 11. Działanie na rzecz rozbudowy
infrastruktury technicznej i społecznej gminy Piaseczno oraz powiatu
piaseczyńskiego. 12. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. 13.
Prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. 14.
Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w zakresie pracy samorządowej i działalności spolecznej. 15.
Zajmowanie stanowisk, wyraząnie opinii w sprawach dotyczących celów
Stowarzyszenia na terenie działania.

35.

Stowarzyszenie zwykłe
mieszkańców Osiedla
Planety 4A

22.03.2018 r.

1.1. Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków i lokali, instalacji
wspólnych oraz infrastruktury technicznej osiedla. 2. Reprezentowanie
interesów mieszkańców osiedla w stosunku do władz i osób trzecich. 3.
Działanie na rzecz zapewnienia komfortu życiai bezpieczeństwa mieszkańców
osiedla.

ul. Planety 6/1, 05-509
Józefosław

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Arkadiusz
wewnętrznej.
Palicki, Członek Zarządu - Izabela
Orczykowska, Członek Zarządu Tomasz Kozynacki

Uchwała nr 2 z dnia
20 stycznia 2018 r.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Tomasz Łokieć, wewnętrznej.
Członek Zarządu - Katarzyna
Jabłońska, Członek Zarządu Zbigniew Łabaj

Uchwała nr 4 z dnia 7 NIE
marca 2018 r.

NIE

2. Gmina Piaseczno
3.1. Uchwalanie Regulaminu osiedla i kontrolę jego przestrzegania. 2.
Zarządzanie infrastrukturą i terenami wspólnymi. 3. Podejmowanie współpracy
z firmami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców osiedla. 4. Współpracę z
organami władz lokalnych oraz gminy. 5. Finansowanie przedsięwzięć i
inwestycji realizowanych na rzecz mieszkańców osiedla.

36.

Stowarzyszenie Zwykłe
Przy Ogrodowej

18.03.2018 r.

1.1. Utrzymanie terenów wspólnych osiedla ,,Przy ogrodowej" w Józefosławiu w Aleja Bzów 35/1, 05-509
należytym stanie technicznym. 2. Zapewnienie administrowania terenami
Józefosław
wspólnymi osiedla ,,Przy ogrodowej" w Józefosławiu. 3. Reprezentowanie
Członków Stowarzyszenia oraz właścicieli mieszkańców osiedla "Przy
ogrodowej", którzy wyrazili zgodę, przed organami władzy i administracji
państwowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i
prawnymi w sprawach związanych z terenami wspólnymi osiedla "Przy
ogrodowej" w Józefosławiu. 4. Uregulowanie stanu prawnego terenów
wspólnych osiedla "Przy ogrodowej" w Józefosławiu.

2. Rzeczypospolita Polska
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Prezes Zarządu - Tomasz Łokieć, wewnętrznej.
Członek Zarządu - Katarzyna
Jabłońska, Członek Zarządu Zbigniew Łabaj

Arkusz1
3.1. Monitorowanie stanu technicznego infrastruktury znajdującej się na
terenach wspólnych osiedla "Przy ogrodowej" w Józefosławiu. 2. Zawíeranie z
odpowiednimi podmiotami umów dotyczących terenów wspólnych osiedla
"Przy ogrodowej" w Józefosławíu, w szczególności umów związanych z bieżącą
eksploatacją tych terenów. 3. Monitorowanie spraw związanych z usługami
świadczonymi na rzecz eksploatacji terenów wspólnych osiedla "Przy
ogrodowej" w Józefosławiu. 4. Zawieranie umów na administrowanie terenów
wspólnych osiedla "Przy Ogrodowej" w Józefosławiu. 5. Występowanie z
wnioskami i postulatami do władz i instytucji. 6. Prowadzenie działań
informacyjnych i konsultacyjnych maiących na celu wspólne realizowanie celu
stowarzyszenia. 7. Współpraca z członkami stowarzyszenia, właścicielami i
mieszkańcami osiedla "Przy ogrodowej" w zakresie celu stowarzyszenia. 8.
Występowanie w imieniu członków stowarzyszenia z roszczeniami związanymi z
utrzymaniem terenów wspólnych osiedla "Przy ogrodowej" w Józefosławiu.

37.

Stowarzyszenie Zwykłe
Właścicieli Posesji
Osiedla Polimex-Cekop

06.04.2018 r.

1.1. Utrzymanie w należytym stanie terenów i urządzeń wspólnych osiedla
ul. Sasanki 15, 05-509
"Polimex-Cekop", niezbędnych do prawidłowego korzystania i eksploatacji
Józefosław
poszczególnych domów na terenie osiedla. 2. Utrzymanie integralności
osiedla ,,Polimex-Cekop'' jako kameralnego, chronionego osiedla o zabudowie
jednorodzinnej. 3. Rozliczenie administratora realizującego cele Stowarzyszenia
w latach 20122015.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Członek Zarządu - Andrzej Czyż, wewnętrznej.
Członek Zarządu - Andrzej
Woźniak, Członek Zarządu Marek Hińcz, Członek Zarządu Julian Bielicki

Uchwała nr
1/01/2018 z dnia 23
stycznia 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Paweł Dziekanowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z dnia
13 kwietnia 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Przewodnicząca Zarządu
wewnętrznej.
-Aleksandra Karpińska, Członek
Zarządu - Anna Przybysiak,
Członek Zarządu - Małgorzata
Denis

Uchwała nr 2 z dnia
23 kwietnia 2018 r.

NIE

2. Gmina Piaseczno
3.1. Powołanie administratora dla utrzymania w należytym stanie terenów i
urządzeń wspólnych osiedla "Polimex-Cekop'". 2. Prowadzenie postępowań
sądowych przeciwko administratorowi
realizującemu cele Stowarzyszenia w latach 2012-2015.

38.

Piaseczno Zasługujemy
Na Więcej

1.1. Działanie na rzecz rozwoju samorządu lokalnego. 2. Popularyzowanie
ul. Kościelna 11, 05-500
wiedzy z dziedziny samorządu wśród obywateli. 3. Promocja i popieranie
Piaseczno
samorządu lokalnego w Polsce, Gminie Piaseczno, Powiecie Piaseczyńskim oraz
w Województwie Mazowieckim. 4. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i
doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi wzajemną
współpracą na rzecz samorządu lokalnego. 5. Udział w wyborach
samorządowych poprzez tworzenie lokalnych komitetów. 6. zabieranie głosu i
wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym. 7. Kierowanie postulatów
do organów administracji publicznej i władz oraz innych podmiotów. 8.
Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
stowarzyszenia.

2. Rzeczpospolita Polska
3.1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej. 3.
Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 4.
Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
Państwowej i Samorządowej.
5. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju świadomości samorządności
wśród obywateli. 6. Inne działania realizujące cele statutowe.

39.

Stowarzyszenie
Mieszkańców Osiedla
Planety 4 BC

09.05.2018 r.

1.1. Zapewnienie prawidłowego użytkowania budynków i lokali, instaIacji
ul. Planety 18/2, 05-500
wspólnych oraz infrastruktury technicznej osiedla.
Józefosław
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla w stosunku do władz i osób
trzecich. 3. Działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla.

2. Gmina Piaseczno
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39.

Stowarzyszenie
Mieszkańców Osiedla
Planety 4 BC

09.05.2018 r.

ul. Planety 18/2, 05-500
Józefosław

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Przewodnicząca Zarządu
wewnętrznej.
-Aleksandra Karpińska, Członek
Zarządu - Anna Przybysiak,
Członek Zarządu - Małgorzata
Denis

Uchwała nr 2 z dnia
23 kwietnia 2018 r.

NIE

ul. Nad Strumykiem 18/3, Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
05-509 Józefosław
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Beata Justwewnętrznej.
Wnęk, Członek Zarządu - Rafał
Bednarek, Członek Zarządu Zdzisław Skutnik, Członek
Zarządu - Izabela Szarwiło-Pelc,
Członek Zarządu - Sylwia
Fortuna-Wiktor, Członek
Zarządu - Dariusz Wójcicki

Uchwała nr 3 z dnia
26 kwietnia 2018 r.

NIE

ul. Zielone Ogrody 2, 05509 Józefosław

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Robert
wewnętrznej.
Maraszkiewicz, Członek Zarządu
- Jerzy Mroczek, Członek
Zarządu - Maciej Talaśka

Uchwała nr 3 z dnia 8 NIE
maja 2018 r.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Grzegorz Miller, wewnętrznej.
Członek Zarządu - Krystyna
Bebelska, Członek Zarządu Roman Chałaczkiewicz

Uchwała z dnia 27
kwietnia 2018 r.

Arkusz1
3.1. UchwaIanie regulaminu osiedla i kontrola jego przestrzegania. 2.
Zarządzanie infrastrukturą i terenami wspólnymi. 3. Podejmowanie współpracy
z firmami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców
osiedla. 4. Współpraca z organami władz lokalnych oraz gminy. 5. Finansowanie
przedsięwzięć i inwestycji realizowanych na rzecz mieszkańców osiedla.

40.

Stowarzyszenie Zwykłe
Mieszkańców Osiedla
Park Nad Strumykiem

18.05.2018 r.

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność związana z
zarządzaniem terenem Osiedla „Park Nad Strumykiem" oraz reprezentowanie
właścicieli nieruchomości wchodzących w skład
Osiedla wobec innych podmiotów, w tym organów administracji publicznej,
sądów i innych instytucji, a także wzajemna integracja i wspieranie właścicieli i
współwłaścicieli nieruchomości wchodzących w skład Osiedla.

2. Gmina Piaseczno
3.1. Wykonywanie czynności związanych z zarządem Osiedlem. 2.
Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom Osiedla
dostaw mediów oraz innych usług niezbędnych do utrzymania terenu Osiedla, w
tym: zapewnienie wykonywania niezbędnych napraw, remontów i modernizacji
elementów infrastruktury znajdujących się na Osiedlu. 3. Reprezentowanie
właścicieli nieruchomości wchodzących w skład Osiedla przed sądami, organami
administracji publicznej, osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami oraz
innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z
funkcjonowaniem Osiedla. 4. Inicjowanie współpracy i wzajemnej pomocy
członków Stowarzyszenia. 5. Prowadzenie działalności integrującej członków
Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską. 6. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów
Stowarzyszenia.

41.

Stowarzyszenie Zielone
Ogrody

18.05.2018 r.

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność związana z
zarządzaniem terenem Osiedla „Park Nad Strumykiem" oraz reprezentowanie
właścicieli nieruchomości wchodzących w skład
Osiedla wobec innych podmiotów, w tym organów administracji publicznej,
sądów i innych instytucji, a także wzajemna integracja i wspieranie właścicieli
Nieruchomości.
2. 2. Rzeczypospolita Polska
3. 1. Wykonywanie czynności związanych z zarządem Terenem Wspólnym. 2.
Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom osiedla w
skład którego wchodzi Teren Wspólny dostaw mediów oraz innych usług, w tym
związanych z administracją, bezpieczeństwem, zapewnieniem czystości, jak
również związanych z utrzymaniem urządzeń niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania osiedla. 3. Zapewnienie wykonywania niezbędnych napraw,
remontów i modernizacji elementów infrastruktury znajdujących się na Terenie
Wspólnym. 4. Reprezentowanie właścicieli Terenu Wspólnego przed sądami,
organami administracji publicznej,
osobami fizycznymi i prawnymi, oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w
sprawach związanych z funkcjonowaniem Terenu Wspólnego oraz osiedla, w
skład którego wchodzi Teren Wspólny. 5. Inicjowanie współpracy i wzajemnej
pomocy członków Stowarzyszenia. 6. Prowadzenie działalności integrującej
członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską. 7. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów Stowarzyszenia.

42.

Stowarzyszenie Zwykłe
Właścicieli Posesji
Jowisza

18.05.2018 r.

1. Utrzymywanie w należytym stanie terenów i obiektów wspólnych osiedla przy ul. Jowisza 12, 05-500
ulicy Jowisza w Józefosławiu.
Józefosław
2. Powiat Piaseczyński
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NIE

42.

Stowarzyszenie Zwykłe
Właścicieli Posesji
Jowisza

18.05.2018 r.

ul. Jowisza 12, 05-500
Józefosław

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Grzegorz Miller, wewnętrznej.
Członek
Zarządu - Krystyna
Arkusz1
Bebelska, Członek Zarządu Roman Chałaczkiewicz

Uchwała z dnia 27
kwietnia 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Zarząd:
Przewodnicząca Zarządu Krystyna Wilińska, Członek
Zarządu - Ryszard Domański,
Członek Zarządu - Urszula
Idzikowska

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 21
kwietnia 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 30
kwietnia 2018 r.

NIE

ul. Migdałowa 59, 05-500 Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
Nowa Iwiczna
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Albert Bogucki, wewnętrznej.
Wiceprezes Zarządu - Anna
Falkowska, Wiceprezes Zarządu Ewa Kornatowska

Uchwała z dnia 25
maja 2018 r.

NIE

3. Zwoływanie Zebrania Członków, na których podejmowane są decyzje
dotyczące wszelkich spraw dotyczących wspólnych osiedla.

43.

Stowarzyszenie
Miłośników Doliny
Jeziorki W Pracach
Dużych

18.05.2018 r.

1. 1. Zrzeszanie ludzi związanych z rejonem, którzy pragną aktywnie działać na ul. Sosnowa 18, 05-504
rzecz rozwoju miejscowości położonych w rozwidleniu rzek Tarczynki i Jeziorki w Prace Duże
gminie Tarczyn, a w szczególności dbać o zachowanie środowiska naturalnego
otuliny Parku Krajobrazowego. 2. Stwarzanie warunków dla rozwoju terenu, ale
z uwzględnieniem ochrony krajobrazu i środowiska w zakresie integracji
społecznej, kultury i gospodarki poprzez budowanie wzajemnych więzi
miedzyludzkich i szerzenie świadomości ekologicznej. 3. Podniesienie poziomu
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ścisłą współpracę z organami
bezpieczeństwa. 4. Samopomoc sąsiedzka, szczególnie w odniesieniu do osób
starszych i samotnych, potrzebujących wsparcia w problemach dnia
codziennego.

2. Powiat Piaseczyński
3. 1. Współpraca z organami samorządowymi oraz rządowymi. 2. Wspieranie
działań władz samorządowych, szkół itp. w zakresie ochrony środowiska oraz
aktywizacji i integracji społeczności. 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być
osoby, które ukończyły 16 lat i nie są pozbawione praw obywatelskich.

44.

Stowarzyszenie Zwykłe
Sport Plus

25.05.2018 r.

1. 1. Działanie na rzecz propagowania i rozwoju autorskiej formuły o nazwie
ul. Zielona 17/10, 05-500 Stowarzyszenie zwykłe
SportPlus, która obejmuje połączenie: atrakcyjnego programu sportowego,
Piaseczno
reprezentuje przedstawiciel nauki poprzez doświadczenie i interaktywnych programów kształtowania
Jerzy Hakenberg
charakteru w oparciu o wartości moralne. 2. Pomoc, szkolenie i wyposażanie
ludzi, którzy są gotowi wziąć odpowiedzialność za bycie wzorem i liderem dla
swoich podopiecznych oraz sami poprzez swoje działania wspierają i inwestują
w aktywność sportową, wyrażają chęć pracy z dziećmi i
młodzieżą w sposób rozwijający dobry charakter, uczący podejmowania
dojrzałych wyborów w oparciu o zasady i wartości moralne. 3. Szkolenie
prowadzących programy oraz czuwanie nad właściwą (zgodną z założeniami i
zasadami) realizacją projektów w formule. 4. Popularyzowanie wiedzy na temat
zdrowia oraz przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym poprzez
kształtowanie charakteru dzieci i młodzieży. 5. Promocja programów
edukacyjnych m. in. przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. 6. Tworzenie
płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjami zainteresowanymi tematem wykorzystania formuły SportPlus w
procesie wychowania.

2. Rzeczypospolita Polska
3. 1. Organizowanie obozów, spotkań, prelekcji, konferencji, warsztatów,
koncertów oraz innych imprez. 2. Współpracę z osobami i instytucjami o
podobnych celach działania. 3. Inne działania realizujące cele ustawowe.

45.

Stowarzyszenie Na Rzecz 04.06.2018 r.
Ładu Przestrzennego

1. 1. Kształtowanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie jej
obywatelskich praw do udziału w tworzeniu i zmianie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, planów urbanistycznych i rozwoju
budownictwa, infrastruktury technicznej i drogowej na
terenie działania Stowarzyszenia. 2. Podejmowanie dopuszczalnych prawem
inicjatyw i aktywności społecznych na rzecz
tworzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
planów budowy infrastruktury i rozwoju gmin i powiatu piaseczyńskiego,
służących w pierwszej kolejności celom ogólnospołecznym i interesom
mieszkańców. 3. Działanie na rzecz racjonalnego planowania rozwoju gmin i
powiatu piaseczyńskiego
uwzględniającego potrzeby i interesy społeczności lokalnych.

2. Powiat Piaseczyński
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Stowarzyszenie Zarząd
usunięte z
Stowarzyszenia
ewidencji
stowarzyszeń
zwykłych na
podstawie
Decyzji nr
43/512/19 z 7
maja 2019

Falkowska, Wiceprezes Zarządu Ewa Kornatowska

Arkusz1
3. 1. Aktywne uczestniczenie w życiu społecznym gmin powiatu piaseczyńskiego
oraz wyrażanie poglądów na tematy społeczne objęte celami Stowarzyszenia w
szczególności związane z planowaniem przestrzennym i realizacją tych planów.
2. Składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w przypadkach naruszania
praworządności oraz praw członków Stowarzyszenia oraz osób postronnych. 3.
Podejmowanie interwencji we wszelkich dozwolonych prawem formach w
przypadkach naruszania interesu społecznego oraz praw członków
Stowarzyszenia oraz osób postronnych. 4. Współpraca z pokrewnymi
instytucjami i organizacjami na terenie powiatu
piaseczyńskiego. 5. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród Członków.

46.

Stowarzyszenie
Korzystna

05.06.2018 r.

1. Celem Stowarzyszenia jest utrzymanie nieruchomości gruntowej, stanowiącej ul. Staszica 42/4, 05-500
działkę ewidencyjną nr 428, nr 429, nr 427/2 położone przy ul. Korzystnej w
Piaseczno
Józefosławiu, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1I/0OO30430/2
obejmującą: drogę wewnętrzną, bramę, furtki wejściowe, ogrodzenie
zewnętrzne Osiedla,
domofon (z wyłączeniem instalacji zamontowanej w samodzielnych lokalach),
ogród spacerowy, kanalizację, instalację deszczową, oświetlenie ulicy
wewnętrznej, teren zielony wspólny, instalację wodociągową oraz elektryczną.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Przewodniczący Zarządu - Daniel wewnętrznej.
Marzec, Zastępca
Przewodniczącego - Olga
Murawska, Sekretarz - Konrad
Piróg

Uchwała nr 1/2018 z NIE
dnia 5 kwietnia 2018
r.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Czesław
wewnętrznej.
Szymaniak, Wiceprezes Zarządu
- Karol Mańkowski, Skarbnik Marcin Kania

Uchwała z dnia 15
maja 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Adam Leśniak

Uchwała z dnia 17
czerwca 2018 r.

NIE

2. Rzeczypospolita Polska
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zarządzanie nieruchomością we
własnym zakresie lub poprzez zlecenie administrowania osobie trzeciej.

47.

Klub Wędkarski Mysiadło 06.06.2018 r.

1. 1. Działanie na rzecz mieszkańców Gminy Lesznowola. 2. Popularyzowanie
wiedzy z wędkarstwa wśród mieszkańców Gminy Lesznowola. 3. Promocja i
wspieranie wędkarstwa.

ul. Okrąg 9/16, 05-500
Mysiadło

2. Gmina Lesznowola
3. 1. Organizowanie spotkań. 2. Organizowanie zawodów wędkarskich.
3. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach
działania.

48.

Samorządowcy dla
27.06.2018 r.
Powiatu Piaseczyńskiego
- Koalicja Demokratyczna

1. 1. Działanie na rzecz konsolidacji mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego i
ul. Piękna 9, 05-500
piaseczyńskiej wspólnoty samorządowej, a w szczególności dla ochrony
Piaseczno
interesów tej wspólnoty zgodnie 2. Inspirowanie i uczestnictwo we wszystkich
rodzajach działań związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania
decyzji wpływających na kształt samorządu lokalnego. 3. Podejmowanie i
wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu uzyskanie
akceptacji opinii publicznej dla działań na rzecz interesow wspólnoty
obywatelskiej powiatu piaseczyńskiego;przedstawianie interesow mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego przed administracją rządową, samorządową,
publiczną, spółdzielniami i innymi organizacjami. 4. Umacnianie poczucia
tożsamości i wspólnoty mieszkańców powiatu
piaseczyńskiego. 5. Wspieranie środowisk twórczych i sportowych powiatu
piaseczyńskiego oraz działań instytucji, podmiotów i osób służących promocji i
integracji wspólnoty. 6. Kształtowanie i rozwój świadomości i wiedzy
mieszkańców na temat zasad funkcjonowania demokratycznego państwa,
demokracji liberalnej oraz samorządności. 7. Wspieranie inicjatyw
gospodarczych osób fizycznych i prawnych z terenu powiatu piaseczyńskiego
działających w dobrze pojętym interesie wspólnoty. 8. Troska o demokrację,
prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

2. Rzeczypospolita Polska oraz zagranica
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Arkusz1
3. 1. Współpraca z administracją samorządową i państwową, a w szczególności
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sfery samorządu
lokalnego. 2. Wnioskowanie o zmianę aktów prawnych w zakresie samorządu
lokalnego. 3. Ocena działalności i ścisła współpraca z organami samorządu
lokalnego. 4. Występowanie przed organami władzy i administracji publicznej w
sprawach, w
których środowisko członków stowarzyszenia ma interes prawny. 5.
Upowszechnianie informacji o charakterze i specyfice zadań związanych z
samorządem lokalnym, prowadzenie szkoleń, działalność wydawnicza. 6.
Organizowanie i finansowanie akcji promujących cele stowarzyszenia. 7.
Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, spotkaniach i seminariach w
kraju i za granicą o tematyce zbliżonej do celów stowarzyszenia. 8.
Organizowanie imprez publicznych. 9. Udział i organizowanie szkoleń,
konkursów, zawodów, olimpiad tematycznych. 10. Prowadzenie działalności
edukacyjnej i wychowawczej. 11. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym w
tym w szczególności poprzez aktywność w wyborach do organów władzy
publicznej. 12. Propagowanie postaw proeuropejskich, ze szczególnym
uwzględnieniem partycypacji wspólnot lokalnych w procesie podejmowania
decyzji i korzystania ze środków Unii Europejskiej. 13. Wspierane
demokratycznego przebiegu procesu wyborów, w tym wyborów
samorządowych.

49.

Stowarzyszenie Wólki
Kosowskiej i Kosowa

27.06.2018 r.

1. 1. Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności
ul. Nadrzeczna 64, 05-552 Stowarzyszenie zwykłe
lokalnej oraz rozwoju Sołectwa Wólka Kosowska w gminie Lesznowola. 2.
Wólka Kosowska
reprezentuje przedstawiciel Wspierania zrównoważonego rozwoju sołectwa Wólka Kosowska i jego okolic,
Wiesław Sztyler
polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego),
gospodarczego, społecznego i przestrzennego. 3. Działalność na rzecz
zrównoważonego rozwoju sołectwa Wólka Kosowska oraz gminy Lesznowola i
gmin sąsiednich w interesie lokalnej społeczności. 4. Aktywizowanie i
integrowanie środowiska lokalnego, podejmowanie działań na
rzecz rozwoju demokracji lokalnej i pobudzanie aktywności społecznej lokalnej
społeczności. 5. Promocja naszego sołectwa i regionu. 6. Ochrona ładu
przestrzennego na terenie sołectwa. 7. Ochrona środowiska naturalnego oraz
warunków życia mieszkańców sołectwa
Wólka Kosowska, gminy Lesznowola i gmin sąsiednich. 8. Pobudzanie
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie
korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli. 9.
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz promowanie proekologicznego
zagospodarowania odpadów. 10. Propagowanie idei ekologicznych i prawa
ochrony przyrody w życiu społeczności lokalnej. 11. Zachowanie, ochrona i
odtwarzanie środowiska kulturowego, ochrona zabytków, zasobów naturalnych
oraz walorów przyrodniczych. 12. Wspieranie akcji charytatywnych. 13.
Wspieranie inicjatyw związanych z edukacją, kulturą, sportem i turystyką.

2. Rzeczypospolita Polska oraz zagranica
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 20
czerwca 2018 r.

NIE

Arkusz1
3. 1. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelskich w œlu
aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym. 2. Działalność
informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą w formie niedochodowej w celu
kształtowania postaw obywatelskich i prospołecznych. 3. Opracowywanie i
wyrażanie stanowisk w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju sołectwa
Wólka Kosowska oraz gminy Lesznowola w szczególności w procesie
stanowienia prawa miejscowego przez władze samorządowe. 4. Organizowanie
spotkań, prelekcji, konferencji oraz innych imprez związanych z celami
statutowymi Stowarzyszenia. 5. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego
stanowiska na forum publicznym. 6. Udział w postępowaniach
administracyjnych dotyczących spraw związanych
z celami statutowymi Stowarzyszenia. 7. Występowanie do właściwych władz
lokalnych, wojewódzkich, krajowych, Unii Europejskiej oraz sądów z wnioskami
o zastosowanie środków
prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania
naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy
zaistniałych szkód, zaniechania naruszania prawa. 8. Składanie organom
administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko
oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami
ochrony środowiska i zdrowia ludności. 9. Współpraca z wszelkimi osobami,
organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania. 10. Prowadzenie
strony internetowej promującej działalność Stowarzyszenia. 11. Inne działania
realizujące cele Stowarzyszenia.
12. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków.

50.

Stowarzyszenie
Mieszkańców Nowego
Zamienia

18.07.2018 r.

1. 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Nowego Zamienia, tj.
ul. Arakowa 8c/21, 05-500
realizacji wizji Nowego Zamienia jako osiedla wielofunkcyjnego, zapewniającego Zamienie
mieszkańcom zaspokajanie codziennych potrzeb bez konieczności jego
opuszczania, a także osiedla zintegrowanego z pozostałą częścią Zamienia oraz
skomunikowanego z miastem stołecznym Warszawą. 2. Wspieranie
mieszkańców Nowego Zamienia w dochodzeniu swoich praw. 3. Podnoszenie
jakości życia oraz integracja mieszkańców Nowego Zamienia, a także
mieszkańców całej miejscowości Zamienie. 4. Popularyzacja wiedzy o historii
Zamienia oraz troska o lokalne dziedzictwo historyczne i przyrodnicze.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Robert Tyszek, wewnętrznej.
Członek Zarządu - Jan
Krzystzoforski, Członek Zarządu Damian Marszałek

Uchwała nr 2 z dnia
10 czerwca 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Ryszard Janiszewski

Uchwała nr 2 z dnia 3 NIE
lipca 2018 r.

2. Województwo mazowieckie
3. 1. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności Nowego Zamienia oraz
miejscowości Zamienie. 2. Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi
zaangażowanymi w rozwój „Nowego Zamienia"
oraz miejscowości Zamienie. 3. Współpraca z organami samorządowymi:
sołectwa Zamienie, gminy Lesznowola, powiatu
piaseczyńskiego i województwa mazowieckiego. 4. Organizowanie spotkań.

51.

Stowarzyszenie Polskie
Judo Tradycyjne

13.08.2018 r.

1. 1. Działanie na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej członków
ul. Świętojańska 18, 05Stowarzyszenia. 2. PopuIaryzowanie zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa. 500 Piaseczno
3.Promocja Piaseczna na terenie całego kraju. 4. Tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i organizacjami. 5.
Promocja JUDO na wszystkich płaszczyznach medialnych.

2. Rzeczpospolita Polska.
3. 1. 0rganizowanie imprez sportowych, spotkań, treningów, szkoleń dla
najmłodszych, pokazów, letnich obozów sportowych. 2. Współprace z osobami i
organizacjami o podobnych celach działania. 3. Wspieranie działań
zmierzających do popularyzacji judo w naszym regionie.
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.
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52.

Stowarzyszenie
Bezpieczny Uczeń

29.08.2018 r.

1. 1. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży,
ul. Królewska 12, 05-520
zwłaszcza dotyczących zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach. 2. Konstancin-Jeziorna
Prezentacja i prowadzenie zajęć z zakresu sztuk walki i samoobrony. 3.
Kształtowanie umiejętności zachowań asertywych w sytuacjach zagrożenia.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Konrad Baraniecki

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 24
sierpnia 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Grzegorz Lewandowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 10
sierpnia 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Roman Głodowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 5
października 2018 r.

NIE

2. Powiat Piaseczyński
3. 1. Warsztaty pokazujące sposoby reagowania wobec przemocy fizycznej i
psychicznej w szkole. 2. Zajęcia praktyczne z zakresu sztuk walki dla dzieci i
młodzieży. 3. Organizacja obozów wypoczynkowo-szkoleniowych.

53.

Stowarzyszenie Zielony
Partyzant

19.09.2018 r.

1. 1. Podejmowanie i wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu ul. Chopina 9/1/26, 05poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz
530 Góra Kalwaria
propagowanie świadomości ekologicznej.
2. Integracja środowisk ekologicznych. 3. Rozwój wiedzy o środowisku
przyrodniczym - jego zagrożeniach, metodach przeciwdziałania i ochrony
środowiska. 4. Rozwijanie relacji biznesowych członków Stowarzyszenia. 5.
Działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczych, historycznych,
krajobrazowych, turystycznych i gospodarczych. 6. Wspieranie członków
Stowarzyszenia w zakresie ekonomii, finansów i prawa. 7. Kultywowanie tradycji
kulturalnych i obyczajów wsi i regionu. 8. Ochrona praw i dobrostanu ludzi oraz
zwierząt, naturoterapia jako ochrona zdrowia. 9. Promocja zdrowego stylu życia,
poprawa życia mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu. 10.
Odnawianie i budowa kapliczek kultu religijnego. 11. Tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi celami stowarzyszenia. 12. Propagowanie wędkarstwa jako
aktywnej formy wypoczynku. 13. Tworzenie warunków sprzyjających
amatorskiemu uprawianiu wędkarstwa. 14. Prowadzenie i organizacja
wolontariatu skupionego wokół celów Stowarzyszenia. 15. Propagowanie i
organizacja turystyki rowerowej.

2. Rzeczpospolita Polska
3. 1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez.
2. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej. 3.
Współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 4.
Inicjowanie i współudział w rozwoju i upowszechnianiu kultury na wsi, w
zwiększaniu uczestnictwa ludności wiejskiej w życiu kulturalnym, w
kultywowaniu folkloru i potraw regionalnych. 5. Propagowanie aktywności
ruchowej, rekreacyjnej i turystycznej. 6. Budowa i eksploatacja komór
normobarycznych. 7. Tworzenie kooperatyw spożywczych, wzmacnianie więzi
międzyludzkich w ramach wspólnie pożytecznie spędzonego czasu
wolnego. 8. Rolnictwo wspierane przez społeczność, ekologiczne sposoby
produkcji i dystrybucji żywności. 9. Prowadzenie ogrodów społecznych. 10.
Hortiterapia - zespół działań związanych z uprawą ogrodu, wspierający powrót
ludzi do psychicznego i fizycznego dobrostanu. 11. Organizowanie rodzinnych
spotkań integracyjnych. 12. Inne działania realizujące cele statutowe.

54.

Stowarzyszenie Nasz
Bóbr

11.10.2018 r.

1. 1. Ochrona przyrody. 2. Pomoc zwierzętom wolnożyjącym. 3. Wspieranie
działalności fundacji, oraz ośrodków pomocy zwierząt.
2. Rzeczpospolita Polska

ul. Babiego Lata 22, 05500 Góra Łoziska

3. 1. Propagowanie życia w zgodzie z naturą. 2. Pomoc potrzebującym
zwierzętom. 3. Współpracę z placówkami samorządowymi, edukacyjnymi i
kulturalnymi. 4. Organizację różnych przedsięwzięć oraz imprez kulturalnych i
okolicznościowych.

Strona 24

Arkusz1
55.

Stowarzyszenie
30.10.2018 r.
Ekspertów Niezależnych
ds. Bezpieczeństwa

1. 1. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie działań służacych
ul. Familijna 3, 05-552
bezpieczeństwu stosowania suplementów, tj. działalność naukowa, ekspercka, Łazy
badawczo-rozwojowa, kontrolna i edukacyjna. 2. Weryfikacja bezpieczeństwa
poprzez niezależne ekspertyzy i wyniki
badań suplementów i pozostałych produktów w oparciu o najnowsze
doniesienia ze świata medycyny, farmacji, obszarów pokrewnych oraz
własne prace naukowe. 3. Prowadzenie działań na rzecz dostosowania regulacji
prawnych do najnowszych osiągnięć nauki, możliwych do zastosowania
nowoczesnych technologii i wymagań środowiskowych. 4. Uświadomienia
zagrożeń związanych z nadużywaniem leków i suplementów. 5. Opracowywanie
norm i standardów w zakresie produkcji i zawartości suplementów,
wymaganych do zachowania najwyższej jakości i bezpieczeństwa ich
stosowania. 6. Analiza ryzyka - ograniczenie możliwości wprowadzenia do
obrotu suplementów diety niespełniających wymagań prawnych, jakościowych i
etycznych. 7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu działań biologicznych lub
modyfikacji funkcji fizjologicznych przez niektóre surowce lub zestawy
kompozycyjne. 8. Wspieranie działalności naukowej i szkoleniowej w dziedzinie
suplementów i produktów z pogranicza. 9. Zjednywanie jak największej liczby
osób gotowych uczestniczyć w pracach Społecznych dla poprawy
bezpieczeństwa i jakości stosowanych preparatów oraz ochrony zdrowia,
gromadzenie środków i darów rzeczowych. 10. Prowadzenie kampanii
edukacyjnych nt. suplementów i zasad stosowania, wspieranie imprez
środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych. 11. Mobilizacja
producentów, pośredników i końcowych dostawców do prowadzenia kontroli i
utrzymywania najwyższych standardów na każdym etapie trackingu produktów,
w celu utrzymania parametrów wyjściowych. 12. Całkowita eliminacja z rynku
produktów zafałszowanych, o obniżonej jakości lub szkodliwych.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Marek Naruszewicz

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z dnia
20 września 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Krzysztof Ogórek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z dnia NIE
22 października 2018
r.

2. Rzeczpospolita Polska
3. 1. Pobudzenie ofiarności społecznej w kraju i za granica na rzecz
gromadzenia środków finansowych i rzeczowych. 2. Organizowanie różnego
rodzaju imprez, loterii i zbiórek. 3. Współdziałanie w organizowaniu zjazdów,
sympozjów, kursów i spotkań naukowych. 4. Wydawanie publikacji naukowych i
popularnonaukowych
poświęconych bezpieczeństwu stosowania suplementów na wszystkich
dostępnych nośnikach informacji. 5. Współdziałanie z organizacjami
społecznymi w kraju oraz utrzymywanie kontaktów z organizacjami,
środowiskami za granicq, w sprawach
związanych z realizacjq celów Stowarzyszenia. 6. Wspieranie badań i prac
rozwojowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa suplementów oraz
produktów z pogranicza. 7. Tworzenie i upowszechnianie nowych metod i
technik dotyczqcych oceny zastosowanych molekuł, surowców, technologii i
kontroli poszczególnych etapów w produkcji suplementów i odżywek. 8.
Sprawowanie społecznej kontroli nad wykorzystywaniem przekazanych środków
finansowych, sprzętu i aparatury badawczej. 9. Zakładanie fundacji
wspomagających realizację celów Stowarzyszenia. 10. Prowadzenie rankingu
produktów i zawartych w nich substancji aktywnych i pomocniczych. 11.
Wyróżnianie bezpiecznych, o wysokiej jakości produktów i ich
producentów.

56.

Stowarzyszenie zwykłe o 8.11.2018 r.
charakterze strzeleckim i
kolekcjonerskim
Kolimator

1. 1. Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa
ul. Julianowska 42/116,
broni. 2. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa, sportu strzeleckiego i 05-500 Piaseczno
kolekcjonerstwa broni. 3. Promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa
broni.

2. Województwo mazowieckie
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56.

Stowarzyszenie zwykłe o 8.11.2018 r.
charakterze strzeleckim i
kolekcjonerskim
Kolimator

ul. Julianowska 42/116,
05-500 Piaseczno

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Krzysztof Ogórek

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z dnia NIE
22 października 2018
r.

Arkusz1
3. 1. Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów,. 2. Współpracę ze wszystkimi
osobami i instytucjami o podobnych celach działania, w szczególności z grupami
rekonstrukcji historycznej. 3. Występowanie z wnioskami i opiniami do
właściwych organów administracji. 4. Inne działania realizujące cele
regulaminowe.

57.

Stowarzyszenie
12.12.2018 r.
Inwestorów Strumykowa

1. 1. Zorganizowanie administracji częściami wspólnymi osiedla oraz wspólną
infrastrukturą. 2. Koordynowanie, kierowanie i porządkowanie inicjatyw
społecznych związanych z celami działalności Stowarzyszenia. 3. Finansowanie
czynności administracyjnych oraz eksploatacyjnych w ramach części wspólnej
osiedla.

ul. Strumykowa 31, 05500 Piaseczno

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Mariusz
wewnętrznej.
Chrzanowski, Członek Zarządu Milena Rojek, Członek Zarządu Katarzyna Przyborowska

Uchwała nr
2/WZC/2018 z dnia
28 listopada 2018 r.

NIE

Uchwała z dnia 23
listopada 2018 r.

NIE

2. Gmina Piaseczno
3. 1. Organizowanie zebrań umożliwiając członkom uzyskiwanie informacji o
aktualnym stanie spraw dotyczących części wspólnych i wspólnej infrastruktury
osiedlowej. 2. Koordynowanie, kierowanie i porzadkowanie inicjatyw
społecznych związanych z celami działalności Stowarzyszenia.

58.

Stowarzyszenie Dialogu 17.12.2018 r.
Społecznego

1.1. Dialog społeczny, upowszechnianie mediacji i facylitacji jako metod
ul. Dworcowa 38/31, 05- Stowarzyszenie zwykłe
rozwiązywania konfliktów. 2. Działalność szkoleniowa i edukacyjna w obszarze 500 Piaseczno
reprezentuje przedstawiciel sportu, zdrowia i rekreacji. 3. Profilaktyka problemów dzieci imłodzieży. 4.
Piotr Bąkowski
Promocja zdrowego trybu życia. 5. Wspieranie rozwoju pasji i zainteresowań
dzieci , młodzieży i osób dorosłych. 6. Promocja zdrowia psychicznego. 7.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji grup mniejszościowych, w tym
osób
niepełnosprawnych. 8. Upowszechnianie i rozwój sportu w tym głównie sztuk,
stylów i sportów walki. 9. Tworzenie mieszanych i nowych dyscyplin sportowych
oraz formuł, sztuk, stylów i
sportów walki. 10. Upowszechnianie i rozwój nowych formuł, sztuk, stylów i
sportów walki. 11. Upowszechnianie i rozwój innych dyscyplin sportowych,
wtym upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportu w szczególności sztuk
walki jako alternatywy dla narkotyków i alkoholu oraz jako działanie
wychowawcze i kształtujące pozytywne cechy charakteru i osobowości. 12.
Tworzenie warunków do rozwijania pasji związanej z bronią, bronią białą i
strzelectwem.

2. Rzeczypospolita Polska
3.1. Organizowanie szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych. 2.
Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych i o charakterze
psychoedukacyjnym w obszarze komunikacji interpersonalnej i społecznej. 3.
Doradztwo zawodowe. 4. Organizowanie przedsięwzięć ze szczególnym
uwzględnieniem wskazania młodzieży alternatywy dla nałogów alkoholizmu i
narkomanii. 5. Zrzeszanie osób zainteresowanych rozwojem sportów walki i
innych dyscyplin
sportowych. 6. Wykorzystanie pracy szkoleniowej oraz pracy sportowej do
celów wychowawczych. 7. Organizowanie przedsięwzięć mających na celu
promocję działalności sportowej. 8. Organizowanie wszelkiej działalności
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych. 9. Organizacja punktów i zajęć rekreacyjno - sportowych,
sportowych, rekreacji ruchowej w tym sztuk walki. 10. Organizowanie szkoleń,
kursów, seminariów w zakresie stworzonych dyscyplin sportowych, formuł,
stylów , sztuk i sportów walki. 11. Organizowanie innych obozów szkoleniowych.
12. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów w zakresie istniejących sztuk
walki, w
szczególności kick-boxingu. 13. Promowanie wszelkich dyscyplin sportowych i
zdrowego trybu życia, ze szczególnym naciskiem na promocję sportów walki. 14.
Działanie w zakresie rozwijania pasji związanej z bronią, bronią białą i
strzelectwem. 15. Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych
między innymi w formie
zajęć, zgrupowań, obozów, półkolonii, kolonii. 16. Realizację innych zadań
wynikających służących realizacji celów stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Arkusz1
59.

Koło Wędkarskie w
Łazach II

4.1.2019 r.

1.1. Popularyzacja wśród mieszkańców Gminy wędkarstwa. 2. Umożliwienie
członkom Koła wędkowania w lokalnym zbiorniku wodnym w Łazach.

ul. Wiejska 41b, 05-552
Łazy

2. Gmina Lesznowola
3.1. Zagospodarowanie, użyczonego przez Gminę Lesznowola, zbiornika
wodnego (stawiku) w Łazach. 2. Zarybianie oraz racjonalne gospodarowanie
stanem ryb w zbiorniku. 3. Organizowanie zawodów wędkarskich oraz innych
form popularyzacji wędkarstwa.

60.

Active Kids GK

7.1 2019 r.

1.1. Rozwój i popularyzacja sportu i aktywności fizycznej we wszystkich formach. ul. Marianki 42, 05-530
2. Propagowanie i rozpowszechnianie sportu i aktywności fizycznej. 3. Integracja Góra Kalwaria
środowiska sportowego. 4. Koordynacja działalności zrzeszonych w
Stowarzyszeniu członków.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Janusz Bołożuk, wewnętrznej.
Skarbnik - Bronisław
Błażejewski, Członek Zarządu Mirosław Odolski

Uchwała nr 1 z dnia NIE
27 października 2018
r.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Paulina Kochańska

Uchwała z dnia 31
grudnia 2018 r.

NIE

Uchwała nr 2 z dnia
31 grudnia 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

2. Województwo mazowieckie
3.1. Organizacja w sposób bezpośredni lub pośredni zawodów, imprez
sportowych na terenie swego działania. 2. Ustalanie systemu zawodów różnych
dziedzinach sportu w rozgrywkach organizowanych przez Stowarzyszenie. 3.
Popularyzacja i szeroko pojęta promocja sportu i aktywności. 4. Prowadzenie
ewidencji członków oraz dokumentów niezbędnych do realizacji celów
regulaminowych. 5. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy na
działalnośćregulaminową. 6. Prowadzenie innych działań pozwalających
realizować cele regulaminowe.

61.

Siła Ponad Podziałami

11.01.2019 r.

1.1. Rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających rozwojowi
ul. Ogrodowa 21F, 05-509
demokratycznego państwa. 2. Wspieranie i rozwój idei społeczeństwa
Józefosław
obywatelskiego, promowanie postaw i zachowań obywatelskich. 3.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich. 4. Działalność na rzecz integracji różnych grup społecznych
ponad podziałami. 5. Przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i
praworządności, w tym m.in. nadużyciom władz państwowych i
samorządowych. 6. Przedstawianie programów obywatelskich dotyczących
poprawy statusu życia i działania grup społecznych i podmiotów gospodarczych
np. emetytów i rencistów, młodzieży, przedsiębiorców itp. 7. Opracowywanie
programów na rzecz np.: służby zdrowia, oświaty, gospodarki i finanasów i inne
polepszające działanai Państwa na rzecz obywateli.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Wojciech
wewnętrznej.
Kornowski, Wiceprezes Zarządu
- Marek Andrzej Bogusz,
Skarbnik - Andrzej Krzysztof
Górski

2. Rzeczypospolita Polska

Strona 27

Górski

Arkusz1
3.1. Działalność edukacyjna i opiniotwórcza 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. 2. Współpraca z partiami, organizacjami społecznymi i
zawodowymi, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, na rzecz realizacji
zamierzeń Stowarzyszenia. 3. Organizowanie zgromadzeń publicznych, akcji
wspierających lub protestacyjnych. 4. Organizowanie imprez, w tym
kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w takich
imprezach. 5. Inicjowanie i współpraca przy organizowaniu referendów,
obywatelskich projektów ustaw w sprawach, które są zgodne z celami
Stowarzyszenia. 6. Prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany
informacji w zakresie celów
Stowarzyszenia. 7. Szkolenie Członków Stowarzyszenia oraz współpracowników.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej. 9. Współpracę z osobami oraz
instytucjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą. 10.
Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
publicznej, władz, instytucji, urzędów, sądów. 11. Branie udziału w
postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach, które leżą w
zakresie zainteresowania Stowarzyszenia. 12. Wypowiadanie się w sprawie
projektów ustaw, które leżą w zakresie zainteresowania Stowarzyszenia. 13.
Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz ustawodawstwa dotyczącego celów
Stowarzyszenia. 14. Powoływanie fundacji. 15. Dla realizacji swoich celów
Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do związków stowarzyszeń.

62.

Anioły Floriana

14.01.2019 r.

1.1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 2. Rozwijanie wśród osób
ul. Partyzantów 43, 05niepełnosprawnych intelektualnie zamiłowania do pożarnictwa.
532 Chojnów
3. Integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem
strażackim. 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 5. Pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych
osób i rodzin poprzez zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum
publicznym. 6. Działalność charytatywna.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Wojciech
wewnętrznej.
Chrzanowski, Sekretarz Zarządu
- Tomasz Staniszewski, Skarbnik
Zarządu - Małgorzata
Janiszewska

2. Powiat Piaseczyński
3.1. Naukę teoretyczną i praktyczną posługiwania się sprzętem pożarniczym. 2.
Integrowanie się z środowiskiem strażackim poprzez wspólne pokazy i naukę. 3.
Udział w uroczystościach patriotycznych, dbanie o miejsca pamięci narodowej.
4. Organizowanie szkoleń dla strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu
powiatu piaseczyńskiego w zakresie umiejętności nawiązywania kontaktu z
osobami niepełnosprawnymi intelektualnie podczas działań ratowniczych. 5.
Organizowanie konkursów i konferencji. 6. Organizowanie imprez
integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych. 7. Prowadzenie działalności
doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa. 8. Współpracę z organami
administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do
nich postulatów. 9. Udzielanie pomocy rzeczowej osobom fizycznym.

Strona 28

Uchwała z dnia 15
grudnia 2018 r.

NIE

Arkusz1
63.

Binduga

16.01.2019 r.

1.1. Edukacja środowiskowa. 2. Edukacja kulturowa, obywatelska. 3. Promocja Cieciszew 35b, 05-520
obszarów wiejskich. 4. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w Konstancin-Jeziorna
procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i małych miast. 5.
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 6. Rozwój produktów
turystycznych. 7. Propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia. 8.
Upowszechnianie kultury i edukacji zdrowotnej. 9. Działalność charytatywna.
10. Zrównoważenie rozwoju obszarów cennych kulturowo i przyrodniczo. 11.
Przywracanie kultury polskich miast nadrzecznych. 12. Rozwijanie postaw
patriotycznych poprzez promocję regionalnych tradycji, w tym tradycji starych
zawodów. 13. Integracja środowiska lokalnego w trakcie realizacji celów
statutowych. 14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych. 15. Działalność w zakresie edukacji dzieci i młodzieży i osób
dorosłych. 16. Aktywizacja zawodowa i wspieranie osób znajdujących się w
trudnej sytuacji na rynku pracy. 17. Promocja wartości rodzinnych. 18. Promocja
kultury , sztuki, muzyki, tańca. 19. Przywracanie i upowszechnianie technik
rękodzielniczych. 20. Ochrona zabytków, uświadamianie znaczenia dziedzictwa
kultury dla tożsamości narodowej, szerzenie wiedzy o zabytkach,
przedsięwzięcia związane z konserwacją zabytków, oraz pobudzanie inicjatyw
społecznych wspierających te działania. 21. Troska o dziedzictwo kulturowe, w
tym lokalne produkty regionalne.
22. Wspieranie działalności ekologicznej, budowanie świadomości ekologicznej.
23. Aktywizacja i wspieranie samorządów dla lepszego i efektywniejszego
rozwoju regionów. 24. Budowa oraz rekonstrukcja historycznych drewnianych
statków rzecznych oraz innych urządzeń i maszyn tradycyjnych. 25. Krzewienie
kultury polskiej i dziedzictwa narodowego w kraju i zagranicą. 26. Wspieranie
przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. 27. Promocja i popieranie osób oraz
organizacji podejmujących podobne działania. 28. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentuje przedstawicielka - posiada organu kontroli
Grażyna Leśniak
wewnętrznej.

2.Rzeczpospolita Polska i poza granicami Polski.
3.1. Upowszechnianie zjawisk kulturalnych i edukacyjnych poprzez organizację
wystaw, koncertów, przedstawień, festiwali, przeglądów, eventów i
rekonstrukcji, konkursów, kursów, szkoleń, seminariów, spotkań wykładów,
wyjazdów, żywych lekcji historii, targów. 2. Organizację zajęć
ogólnorozwojowych dla dzieci, warsztaty edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne
dla rodziców i seniorów, a także wiele innych atrakcyjnych spotkań. 3.
Zakładanie i prowadzenie świetlic terapeutycznych, poradni wychowawczych ,
pomoc psychologiczna, prowadzenie terapii pedagogicznej, logopedycznej. 4.
Dzialalność doradczą. 5. Prowadzenie portali i stron internetowych o tematyce
związanej z zakresem działalności Stowarzyszenia. 6. Organizację wydarzeń
kulturalnych i organizacja imprez kulturalno-oświatowych. 7. Budowę i
wspieranie budowy statków rzecznych, urządzeń i maszyn tradycyjnych. 8.
Organizację rejsów w Polsce i Europie. 9. Propagowanie postaw
proekologicznych wśród społeczeństwa. 10. Produkcję i dystrybucję zdjęć,
filmów i innych form przekazu artystycznego. 11. Tworzenie zespołów
ludowych, grup rekonstrukcyjnych oraz innych form wspierających promocję
dziedzictwa kulturowego, wspieranie istniejących. 12. Działalność wydawniczą,
promocyjną, reklamową. 13. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami
o podobnych celach działania w Polsce
i poza granicami Rzeczpospolitej.
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Uchwała z dnia 11
stycznia 2019 r.

NIE

Arkusz1
64.

Klub Kucy & Cobów
17.01.2019 r.
Walijskich w Polsce
(Welsh Pony & Cob Club
Poland)

1.1. Działanie na rzecz rozwoju hodowli kucy i cobów walijskich w Polsce. 2.
ul. Różana 13, 05-530
Działanie na rzecz podniesienia kwalifikacji osób zajmujących się hodowlą kucy i Julianów
cobów. 3. Działania na rzecz promocji walorów kucy i cobów walijskich i ich
hodowli w kraju i za granicą.
4. Aktywne zdobywanie rynku krajowego i rynków zewnętrznych dla produktów
polskiej hodowli kucy i cobów walijskich. 5. Prowadzenie badań i kształcenia w
zakresie hodowli koni.

Stowarzyszenie zwykłe jest
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Prezes Zarządu - Kaja
wewnętrznej.
Doroszewska, Sekretarz Zarządu
- Kamila Mazurowska, Skarbnik
Zarządu - Anna Witosławska

Uchwała z dnia 28
grudnia 2018 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Jan Żuchowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 2
lutego 2019 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez Zarząd:
Przewodnicząca Zarządu - Maria
Kalicka, Wiceprzewodniczący
Zarządu - Tomasz Wójtowicz,
Wiceprzewodnicząca Zarządu Barbara
Kaczkowska,Wiceprzewodnicząc
a Zarządu - Jolanta Buchacz,
Skarbnik Zarządu - Anna
Korczyńska-Bratkowska

Stowarzyszenie zwykłe posiada Uchwała nr 2 z dnia
Komisję Rewizyjną w składzie: 28 stycznia 2019 r.
Przewodniczący - Janusz
Krzywicki, Członek Komisji Katarzyna Matuszewska,
Członek Komisji - Dorota
Reczek-Mrozińska

2. Rzeczypospolita Polska
3.1. Pomoc w zakładaniu nowych hodowli i rozwoju istniejących. 2. Współpracę
z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i prywatnymi - krajowymi
i zagranicznymi. 3. Współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi i
zawodowymi w kraju i zagranicą w zakresie rozwoju hodowli kucy i cobów
walijskich. 4. Udział w kongresach, zjazdach, seminariach krajowych
izagranicznych. 5. Organizowanie i prowadzenie przeglądów hodowlanych i
imprez promujących kuce i coby walijskie. 6. Współpracę ze środkami
masowego przekazu. 7. Pozyskiwanie finansowych środków pomocowych. 8.
Gromadzenie i dystrybucja informacji. 9. Prowadzenie działalności wydawniczej.

65.

Stowarzyszenie Ceste

08.02.2019 r.

1. Rozwój i promocja wszelkich form rekreacji.
2. Rzeczypospolita Polska

ul. Zimowa 49/4, 05-515
Nowa Iwiczna

3.1. Organizacja imprez tematycznych. 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych.

66.

Stowarzyszenie Trzecie
Drzwi

27.02.2019 r.

1. 1. Organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w ul. Traugutta 5, 05-502
zakresie wiedzy społecznej, politycznej, prawnej, gospodarczej, ekologicznej,
Piaseczno
historycznej, kulturalnej i ogólnej. 2.
Działalność charytatywna na rzecz rodzin, dzieci i osób wykluczonych. 3.
Działalność kulturalna, wszelkiego typu, w tym organizacja klubu dla dzieci i
młodzieży oraz wydawanie lokalnego czasopisma. 4. Upowszechnianie
świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw człowieka, prowadzenie działań
wspomagających rozwój demokracji, w tym upowszechnianie zasad ustrojowych
demokratycznego państwa prawa oraz poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Społeczna kontrola nad instytucjami publicznymi, w
tym działania na rzecz faktycznej realizacji prawa do informacji publicznej.
6. Działanie na rzecz budowy świadomego społeczeństwa obywatelskiego,
osadzonego w środowisku europejskim i euroatlantyckim, w poczuciu bycia
Europejczykiem, ale także umiejętności bycia Obywatelem lokalnym
utożsamiającym się z miejscowością w której żyjemy i naszymi sąsiadami. 7.
Działanie na rzecz wzrostu zaangażowania obywateli w sprawy publiczne i
działania społeczne, w tym aktywizowanie społeczności lokalnej do udziału w
wyborach. 8. Wspieranie równego traktowania ludzi i obywateli w życiu
społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturalnym, bez względu na ich
płeć, wiek, światopogląd, wyznawaną religię, przynależność etniczną i orientację
seksualną, w tym także działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 9.
Przeciwstawianie się ksenofobii, rasizmowi, nacjonalizmowi, faszyzmowi, a także
wszelkim zachowaniom i poglądom propagującym każdy rodzaj władzy
autorytarnej lub dyktatorskiej. 10. Propagowanie i wzmacnianie
zdecentralizowanego modelu państwa, w tym
wspieranie idei samorządności lokalnej, wspomaganie rozwoju wspólnot i
społeczności lokalnych. 11. Wspieranie poradnictwa obywatelskiego, a także
zapewnianie promocji i organizacji wolontariatu.

2. Rzeczypospolita Polska
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NIE

Arkusz1
3.1. Wspieranie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia. 2. Wspieranie
pracy edukacyjnej organów samorządowych odpowiedzialnych za edukację. 3.
Angażowanie lokalnej społeczności w działalność prospołeczną, charytatywną,
edukacyjną, zdrowotną i ekologiczną. 4. Promowanie wolontariatu w różnych
środowiskach.
5. Współpracę z organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi
i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia. 6.
Działanie na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności członkiń/ów zgodnych z
celami Stowarzyszenia.

67.

Osiedle Wśród Pól w
Zamieniu

14.03.2019 r.

Ochrona praw i interesów Członków Stowarzyszenia będących mieszkańcami
Osiedla Wśród Pól w Zamieniu o raz mieszkańców Osiedla, którzy wyrażą no to
pisemną zgodę.

ul. Szafranowa 3, 05-500
Zamienie

2. Gmina Lesznowola
3.1. Monitorowanie spraw związanych z usługami świadczonych na rzacz
rozwoju i eksploatacji Osiedla. 2. Występowanie z wnioskami i postulatami do
władz i instytucji. 3. Prowadzenie działań informacyjnych i konsultacyjnych
mających na celu wspólne realizowanie celu Stowarzyszenia. 4. Współpraca z
mieszkańcami Osiedla w zakresie celu Stowarzyszenia.

68.

Partnerstwo dla Ekologii 14.03.2019 r.

1.1. Dbanie o ekologiczny rozwój Polski, w szczególności w zakresie ochrony
ul. Wiślana 15, 05-507
przed zanieczyszczeniem wszelkiego rodzaju odpadami. 2.
Brześce
Ochrona środowiska w Polsce zgodnie z polityką ekologiczną państwa.
3. Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk odpadów. 4.
Zapobieganie powstawaniu nielegalnych składowisk odpadów, w tym
wykonywanie kontroli społecznej, postępowań zmierzających do tworzenia
składowisk, w szczególności poprzez udział w podejmowaniu decyzji
administracyjnych wymagających udziału społeczeństwa oraz poprzez udział w
opracowaniach dokumentów wymagających udziału społeczeństwa. 5.
Zapobieganie powstawaniu nielegalnych zakładów gospodarki odpadami,
sortowni, spalarni i innych zajmujących się gromadzeniem lub przetwarzaniem
odpadów, w tym wykonywanie kontroli społecznej postepowań zmierzających
do budowy tego rodzaju zakładów, w szczególności poprzez udział w
podejmowaniu decyzji administracyjnych wymagających udziału społeczeństwa.
6. Podnoszenie edukacji ekologicznej społeczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży. 7. Dbanie o właściwą gospodarkę wodami
powierzchniowymi: melioracje, retencje, prowadzenie dokumentacji gospodarki
wodnej. 8. Dbanie o właściwą gospodarkę wodami głębinowymi, użytkowymi
dla człowieka. 9. Promowanie prawidłowej gospodarki ziemią rolną: ochrona
ziemi o najwyższej bonifikacji ( I do IV klasy), udział w planowaniu
przestrzennym, dbanie o proekologiczną produkcję rolną. 10. Promowanie
czystego środowiska naturalnego: dbanie o czyste powietrze, dbanie o
nieskażoną ziemię i wody użytkowe, dbanie o właściwą politykę ekologiczną w
wydawanych aktach prawnych planowania przestrzennego, dbanie o obszary i
obiekty prawnie chronione.

Stowarzyszenie zwykłe
Stowarzyszenie zwykłe nie
reprezentowane przez Zarząd: posiada organu kontroli
Członek Zarządu - Tomasz
wewnętrznej.
Wiklak, Członek Zarządu Izabela Nadolska, Członek
Zarządu - Michał Trzcionkowski

Uchwała nr 2 z dnia 6 NIE
września 2019 r.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Jan Konopka

Uchwała nr 4 z dnia
11 marca 2019 r.

2. Rzeczypospolita Polska
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

NIE

Arkusz1
3.1. Prowadzenie prelekcji w szkołach. 2. Organizowanie spotkań z młodzieżą
poza szkołami. 3. Promocję działań proekologicznych i prośrodowiskowych na
spotkaniach z mieszkańcami miast i wsi. 4. Prowadzenie szerokiej współpracy i
konsultacji z samorządami wszystkich szczebli w zakresie ekologii i ochrony
środowiska. 5. Promowanie selektywnej zbiórki odpadów. 6. Promowanie
dbałości o najbliższe otoczenie przyrodnicze. 7. Wykonywanie społecznej
kontroli w procesach powstawania składowisk odpadów oraz zakładów
gospodarki odpadami, sortowni, spalarni i innych zajmujących się
gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów. 8. Uczestnictwo na prawach
strony w postepowaniach administracyjnych dotyczących celów Stowarzyszenia
w tym w zakresie, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz
opracowaniu dokumentów, w szczególności w postępowaniach o wydaniu
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych, które mają wpływ na
ochronę środowiska, ekologię jak również ochronę pojedynczych obiektów
będących pod ochroną prawna. 9. Przekazywanie społeczeństwu,
przedsiębiorcom, samorządom informacji o poszczególnych elementach
środowiskowych. 10. Umożliwienie zrównoważonego rozwoju w połączeniu z
ochroną środowiska naturalnego. 11. Wytypowanie najważniejszych problemów
ochrony środowiska naturalnego i propozycje metod ich rozwiązywania. 12.
Zgłaszanie propozycji ochrony prawnej obiektów oraz obszarów naturalnych
oraz sprawowanie społecznej kontroli przestrzegania ich ochrony.

69.

Stowarzyszenie
Właścicieli Posesji
Osiedla Willa Nowa I

04.04.2019 r.

1.1. Utrzymywanie w należytym stanie terenów i obiektów wspólnych Osiedla ul. Wiejska 1, 05-500
Willa Nowa I obejmującego ulice: Wiejską, Montrealską, Niagary i Kanadyjską w Józefosław
Józefosławiu. 2. Nadzór społeczny nad zarządzaniem i administrowaniem w/w
terenów wspólnych. 3. Ochrona integralności i unikatowości Osiedla zgodnie z
oryginalnymi planami i założeniami dwelopera kanadyjskiego. 4. Organizacja i
udział w działaniach społecznych i ekologicznych na terenie gminy.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Mirosław Ciaś

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 19
marca 2019 r.

NIE

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2 z dnia 9 NIE
kwietnia 2019 r.

2. Powiat Piaseczyński
3.1. Zatwierdzanie budżetów, inwestycji na rzecz Osiedla w trakcie Zebrania
Członków. 2. Współpraca z władzami miasta oraz gminy na rzecz Józefosławia w
szczególnosci terenów bezpośrednio otaczających Osiedle. 3. Podejmowanie
inicjatyw społecznych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Osiedla.

70.

Stowarzyszenie
Kolorystów Filmowych

15.04.2019 r.

1.1. Podniesienie prestiżu zawodu kolorysty. 2. Podtrzymywanie wysokiej
jakości usług w zakresie korekcji koloru w filmach
fabularnych i innych dziełach filmowych i telewizyjnych. 3. Reprezentowanie
interesów jego członków np. poprzez ochronę praw
autorskich wynikających z twórczego wkładu w powstanie dzieła filmowego. 4.
Wymiana doświadczeń zawodowych.

ul. Brzozowa 25H, 05-532 Stowarzyszenie zwykłe jest
Kąty
reprezentowane przez Zarząd:
Prezes Zarządu - Aleksandra
Kraus, Członek Zarządu Aleksander Winecki, Członek
Zarządu - Ewa Chudzik

2. Rzeczypospolita Polska
3.1. Inicjowanie i prowadzenie prac zmierzających do stałego podnoszenia
prestiżu zawodu kolorysty poprzez podejmowanie wszelkich dopuszczalnych
prawem działań, zapewniających ochronę praw autorskich, zabezpieczających
wynagrodzenie, odpowiadające wkładowi pracy twórczej w tworzenie dzieła
filmowego. 2. Wspieranie oraz inicjowanie działań związanych z rozwojem
polskiej twórczości filmowej, rekonstrukcją polskich filmów. 3. Uczestniczenie w
krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach podnoszących
wiedzę i kwalifikacje zawodowe takich jak kursy, wyjazdy szkoleniowe,
konkursy, festiwale itp. 4. Kształtowanie zasad etyki zawodowej i czuwanie nad
ich przestrzeganiem. 5. Współpracę z innymi instytucjami związanymi z twórczą
działalnością filmową.
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71.

Stowarzyszenie
Miłośników Wsi Solec

15.04.2019 r.

1.1. Działanie na rzecz poprawy jakości źycia mieszkańców Sołectwa Solec w gm. Solec 123c, 05-532 Solec
Góra Kalwaria. 2. Działanie na rzecz rozwoju demokracji i budowania
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3. Dbałość o dobra
kultury i sztuki, ochronę obiektów zabytkowych oraz środowisko naturalne. 4.
Aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra
wspólnego, mieszczących się w katalogu
sfer pożytku publicznego. 5. Organizowanie interakcji rozrywkowych tj. festyny,
wycieczki, kolonie oraz, obyczajowych tj. spotkania dotyczące
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia. 6. Działalność informacyjna w
nowoczesnych kanałach informacji: sms, social-media. 7. Animowanie działań
samopomocowych. 8. Reprezentowanie potrzeb mieszkańców na forum
jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Natalia Bryczyńska

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 9
kwietnia 2019 r.

NIE

ul. Kopernika 2/19, 05510 Konstancin-Jeziorna

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentuje przedstawiciel Ignacy Gołębiowski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała z dnia 9
marca 2019 r.

NIE

ul.Głowna 80, 05-530
Czachówek

Przedstawiciel - Izabela
Banasiak-Matusik

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 2/20119 z NIE
16.04.2019 r o
przyjęciu regulaminu

ul. Kuropatwy 15 d, 05500 Mysiadło

Prezes Zarządu - Zbigniew
Zabielski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o założeniu NIE
stowarzyszenia
zwykłego CASA AZUL
z 1.04.2019 r.

2. Rzeczypospolita Polska
3.1. Aktywizowanie i wspieranie osób oraz grup działających w lokalnym
środowisku (sołtysa, radę sołecką, radę
osiedli, kola gospodyń wiejskich, jednostki OSP i inne). 2. Inspirowanie
właściwych jednostek samorządu terytorialnego do efektywnego pozyskiwania
środków zewnętrznych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i innych
celów określonych w Regulaminie. 3. Organizowanie kursów, festynów,
konferencji i wykładów, wystaw, konkursów oraz innych imprez promujących
realizację celów Stowarzyszenia. 4. Organizowanie imprez o charakterze
kulturalnym i krajoznawczym prowadzących do podnoszenia atrakcyjności
Sołectwa Solec. 5. Współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami
krajowymi i zagranicznymi. 6. Prowadzenie działalności informacyjnej i
wydawniczej.

72.

Człowiek Przyjacielem
Człowieka

15.04.2019 r.

1.1. Troska i pomoc ludziom starszym. 2. Pamięć o ludziach zasłużonych. 3.
Udzielanie rad i informacji w zakresie spraw administracyjnych itp.

2. Rzeczypospolita Polska
3.1. Zabieranie głosu i wyrażanie stanowiska na forum publicznym. 2.
Współpraca z organami administracji publicznej a szczególnie władz
samorządowych. 3. Kierowanie postulatów do władz publicznych.
73.

Stowarzyszenie
Mieszkańców Sołectwa
Czachówek

25.04.2019

1. Kultywowanie tradycji i obyczajów naszej wsi i regionu; Wykazywanie
inicjatywy w uroczystościach i projektach środowiskowych oraz gminnych;
Promocja zdrowego stylu życia; Poprawa jakości życia
mieszkańców;.Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym; Dbałość o ochronę
środowiska naturalnego; Propagowanie edukacji ekologicznej; Zwiększanie
poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
2. Gmina Góra Kalwaria

74.

CASA AZUL

09.05.2019

3. Współpraca z placówkami samorządowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi;
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych mających na
celu integrację lokalnych społecznych; Współpraca z policją i strażą miejską;
poejmowanie działań na rzezcz ochrony środowiska naturalnego; udzielanie
członkom oraz mieszkańcom porad, informacji i pomocy w sprawach
związanych z sołectem; propagowanie aktywności ruchowej, rekreacyjnej i
turystycznej; wzmacnianie więżi międzyludzkich
1. 1. Obrona współnych interesów członków Stowarzyszenia 2. Inicjowanie,
przygotowanie i realizacja na terenie Osiedla wspólnych przedsięwzięć
mieszkańców służących rozwojowi Osiedla 3. Koordynowanie i wspieranie
współpracy mieszkańców Osiedla.
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74.

CASA AZUL

09.05.2019

ul. Kuropatwy 15 d, 05500 Mysiadło

Prezes Zarządu - Zbigniew
Zabielski

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o założeniu NIE
stowarzyszenia
zwykłego CASA AZUL
z 1.04.2019 r.

Arkusz1
2. Gmina Lesznowola
3. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia; podejmowanie
inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań członków
Stowarzyszenia lub mieszkańców Osiedla mających na celu utrzymanie i rozwój
onfrastruktury Osiedla
75.

Kultur@lni

03.06.2019

ul. Urbanistów 7d/1

Przedstawiciel - Krzysztof Ożarek Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o założeniu
stowarzyszenia
zwykłego z
28.04.2019 r.

ul. Pijarska 44/3/1

Przedstawiciel - Grzegorz
Sztyber

Uchwała o założeniu NIE
stowarzyszenia
zwykłego z 2.05.2019
r.

1. - integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz wspieranie wszelkich form
aktywności społecznej - kultywowanie tradycji i obyczajów regionu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - działania w zakresie
kultury, nauki oraz edukacji - działania w zakresie promowania kultury prawnej
w społeczeństwie - działania w zakresie popularyzowania i doskonalenia
programów oraz metod powszechnego kształcenia informatycznego - promocja
czytelnictwa - ochrona danych osobowych - działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych i wykluczonych - działalność na rzecz dzieci i młodzieży promocja i organizowanie wolontariatu.

NIE

2. Rzeczpospolita Polska
3. Współpraca z placówkami edukacyjnymi, muzealnymi i kulturalnymi;
organizowanie imprez, propagowanie aktywnoći ruchowej, prowadzenie
różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej; kontakty z podmiotami
realizującymi podobne cele
76.

Przystań Wisła

05.06.2019

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

1. - działalność tyrustyzno-wędkarska; - działalność w celu utrzymania w
odpowiednim stanie technicznym pomostu MA-PIA 0986A dla łodzi wędkarskich
2. Gmina Góra Kalwaria
3. Aktywna współpraca członków stowarzyszenia; opłacanie składek

77.

78.

Stowarzyszenie Zwykłe
Mieszkańców Osiedla
2019-06-17
Planety 5

Konstancińskie
Towarzystwo
Rekreacyjne

2019-06-17

1. - Zapewnienie prawidłowego uzytkowania budynków i lokali, instalacji
wspólnych oraz infrastruktury technicznej osiedla mieszczącego się przy ul.
Planety 28-44 w Józefosławiu - Reprezentowanie interesów mieszkańców
osiedla - Działąnia na rzezcz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla
2. Gmina Piaseczno

ul. Planety 42/2

Dwóch członków zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2019 o
założeniu
stowarzyszenia z 30
maja 2019 r.

NIE

Obory 13/8, 05-520
Konstancin-Jeziorna

Dwóch członków zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2019 o
założeniu
stowarzyszenia z
18.04.2019 r.

NIE

Dwóch członków zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2019 o
powołaniu
stowarzyszenia
Aktywne Stefanowo z
21.06.2019 r.

NIE

3. Uchwalenie regulaminu osiedla i kontrolę jego przestrzegania; zarządzanie
infrastrukturą i terenami wspólnymi; podejmowanie współpracy z firmami
świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców osiedla; współpracę z organami
władz lokalnych; finansowanie przedsięwzięć realizowanych na rzecz
mieszkańców osiedla

1. - Propagowanie wędkarstwa - Organizowanie zawodów wędkarskich Ochrona użytkowanych wód przed zanieczyszczeniem i kłusownictwem
2. Gmina Konstancin-Jeziorna
3. Edukacja wędkarzy; coroczne sprzątanie zbiornika, regularna kontrola;
zarybianie

79.

Aktywne Stefanowo

27.06.2019

1.- aktywizacja i integracja mieszkańców - promocja wsi i mieszkańców działąnia na rzecz poprawy sytuacji zawodowej i społeczno-ekonomicznej
mieszkańców - działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji mieszkańców propagowanie tradycji regional, - podejmowanie działań mających na celu
zwalczanie patologii - podejmowanie działań promujących aktywny tryb życia podejmowanie działań wspierających osoby z niepełnosprawnością, seniorów,
zagrożonych wykluczeniem - promowanie działań na rzezc kultury i rozwoju
turystyki - podejmowanie działań mogących wpłynąć na poprawę atrakcyjności
otoczenia - działalność edukacyjna, kulturalna, szkoleniowa - praca na rzecz
dzieci i młodzieży z gminy Lesznowola

ul. Malinowa 46A, 05-552
Stefanowo
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79.

Aktywne Stefanowo

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała nr 1/2019 o
powołaniu
stowarzyszenia
Aktywne Stefanowo z
21.06.2019 r.

NIE

Zarząd

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Uchwała o założeniu
stowarzyszenia
zwykłego 1/2019

NIE

Gąsiorowskiego 26, 05520 Konstancin-Jeziorna

Prezes zarządu lub dwóch
członków łącznie

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała nr 1 z dnia
31 lipca 2019 r w
sprawie założenia
Stowarzyszenia
Mieszkańców Cegielni
Oborskiej

NIE

Opłotkowa 24, 05-540
Ustanów

Przedstawiciel - Anna KalderGwóźdź

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o założeniu
stowarzyszenia
zwykłego "Sięgaj
Wyżej"

NIE

ul. Malinowa 46A, 05-552
Stefanowo

27.06.2019

Dwóch członków zarządu

Arkusz1

2.Rzeczpospolita Polska
3. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i kulturalnych;
organizacja i promocja szkoleń, warsztatów, wystaw, rozgrywek sportowych;
promowanie dorobku artystycznego lokalnych twórców; sprawowanie opieki
nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej, współpraca na rzecz świetlic
wiejskich, wspieranie i promowanie działań na rzecz ekologii; pozyskiwanie
darczyńców

80.

Piaseczyńskie
Stowarzyszenie
Nauczycieli

81.

7.08.2019

12.08.2019

Stowarzyszenie
Mieszkańców Cegielni
Oborskiej

82.

1. Dążenie do przystosowania polskiej szkoły, programów nauczania do
wymogów szybko zmieniającego się świata XXI wieku oraz realiów życia w
państwie demokratycznym. 2. Obrona praw i interesów nauczycieli. 3.
Integracja środowiska nauczycieli. 4. Kształtowanie polityki edukacyjnej. 5.
Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów
władzy publicznej. 6. Zwiększenie autonomii w pracy nauczyciela oraz
zmniejszenie biurokracji. 7. Działanie na rzecz podnoszenia jakości kształcenia,
pogłębianie wiedzy nauczycieli, wspieranie działań innowacyjnych w oświacie. 8.
Inspirowanie i prowadzenie badań w zakresie edukacji oraz organizacja
wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. 9. Inspirowanie różnorodnych form
działania osób fizycznych i prawnych wspomagających działania placówek
oświatowo - wychowawczych materialnie, programowo i organizacyjnie. 10.
Udział w konsultacjach społecznych przy budowaniu przepisów prawnych
związanych z edukacją . 11. Pomoc prawna i socjalna członkom stowarzyszenia. ul. Chyliczkowska 17, 05500 Piaseczno
2.Rzeczpospolita Polska
3. Współpraca pomiędzy szkołami, uczniami, rodzicami, nauczycielami,
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i firmami lokalnymi oraz
innymi na rzecz rozwoju edukacji; tworzenie propozycji zmian prawnych i
występowanie z inicjatywami legislacyjnymi dotyczącymi zatrudnienia
nauczycieli i systemu edukacji; opracowywanie i przedkładanie właściwym
organom rządowym, jednostkom samorządu terytorialnego i innym wniosków,
opinii oraz stanowisk w sprawach oświaty; organizowanie akcji i kampanii
społecznych, szkoleń, kursów oraz imprez integracyjnych, opiniowanie działań
oświatowych i wychowawczych, stworzenie systemu wymianyinformacji o
kwestiach ważnych dla środowiska nauczycieli; monitorowanie przypadków
naruszeń praw pracowniczych; stosowanie wszelkich innych prawnie
dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów
Stowarzyszenia.
1. Ochrona środowiska naturalnego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz
statusu miejscowości uzdowiskowej. Ochrona interesów mieszkańców i ich
bezpieczeństwa w kontekście palnów nowych inwestcyji i związanych z nimi
planów zagospodarowania przestrzennego terenu.
2. Gmina Konstancin-Jeziorna
3. Bieżąca analiza projektów inwestycyjnych, towarzyszących im decyzji
administracyjnych i wymaganych przez prawo opracowań, a także projektów
planów zagospodarowania przestrzennego terenu. Zgłaszanie uwag, postulatów
i żądań dotyczących ww. dokumentów oraz wynikających z nich działań.
Współpraca z organami administracji publicznej, w tym samorządową oraz
rządowymi organami kontroli.

13.08.2019

Stowarzyszenie "Sięgaj
Wyżej"

1. Wspieranie aktywizacji zawodowej szczególnie wśród osób do 25 i powyżej
50 roku życia, kobiet po urlopach macierzyńskich oraz osóbdługotrwale
bezrobotnych; promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród ww. grup;
rozwijanie kompetencji podnoszących jakość życia szczególnie wśród kobiet,
zwiększanie świadomości proekologicznej, promowanie lokalnych walorów
kulturowych, historycznych i przyrodniczych.
2. Województwo mazowieckie
3. organizowanie i prowadzenie bezpłatnych szkoleń wspierających powrót na
rynek pracy , rozwój zawodowy
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83.

Podolszyn Razem

84.

6.09.2019

23.09.2019

Klub Sportowy
Stowarzyszenie
Modelarzy RConLine
Nowa Wola

85.

1. Aktywizacja i promowanie mieszkańców w życiu społecznym, gospodarczym i
kulturalnym; działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji mieszkańców gminy;
podejmowanie działań integrujących mieszkańców; działanie na rzecz poprawy
sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej mieszkańców z różnych
środowisk; propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych; podejmowanie i
wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną; w zakresie zwalczania
patologii społecznych; działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań
promujących rozówj turystyki; działań mających wpływ na poprawę
atrakcyjności terenu oraz estetykikrajobrazu w tym utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Lesznowola; prowadzenie różnych form działalności
kulturalnej, edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej,
seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej; prace na rzecz dzieci i młodziezy z terenu
Gminy Lesznowola i współpraca z nimi; podejmowanie i spieranie działań na
Podolszyn Polna 152, 05rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
506 Lesznowola
2. Rzezczpospolita Polska
3. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych o zasięgu gminnym,
powiatowym i regionalnym; podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie
rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego mieszkańców
gminy Lesznowola; udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku
artystycznego twórców nie tylko ludowych; sprawowanie opieki nad zabytkami,
kaplicami, krzyżami przydrożnymi oraz miejscami pamięci narodowej;
współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i
terapeutyczno-wychowawczych z gminy Lesznowola; działalność
proekologiczna; promowanie stowarzyszenia przez media; współpraca z
organizacjami i instytucjami wspierającymi idee stowarzyszenia; pozyskiwanie
darczyńców; poznawanie oraz upowszechnianie turystyki, kultury i sztuki
regionalnej w Polsce i za granicą
1. Działanie na rzecz propagowania modelarstwa, ze szczególnym
uwzględnieniem modelarstwa RC; popularyzowanie wiedzy z dziedziny sportów
politechnicznych; promocja i popieranie modelarstwa; tworzenie płaszczyzny
wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i
instytucjamizainteresowanymi modelarstwem; pogłębianie wiedzy na temat
bezpieczeństwa uprawiania sportów politechnicznych; kształtowanie postaw
patriotycznych wśród społeczeństwa; kształtowanie ducha rywalizacji
sportowej, dobrych nawyków sportowych i zasad fair play

ul. Plonowa 2a, 05-500
Nowa Wola

Dwóch członków zarządu
działających łacznie

dwie osoby z Zarządu działające
łacznie, w tym zawsze pezes

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

NIE

NIE

2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizowanie spotkań dla członków stowarzyszenia; współpracę z organami
władzy RP każdego szczebla w zakresie popularyzacji informacji dotyczących
sportów politechnicznych; współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o
podobnych celach działania; współpraca i wymiana doświadczeń z innymi
stowarzyszeniamikrajowymi i zagranicznymi; reprezentowanie członków
stowarzyszenia na zewnątrz w wybranych i uzgodnionych problemach
organizacyjno-prawnych; przeprowadzanie zawodów modelarskich, pokazów i
prezentacji modelarskich; prowadzenie cyklicznych zajęć z zakresu nauki i
propagowania sportów politechnicznych.

Stowarzyszenie Zwykłe
Właścicieli Osiedla "Willa
Józefina"

1. Stwarzanie ram organizacyjnych - współwłaścicielom nieruchomości
usprawniających funkcjonowanie Osiedla Willa Józefina m.in.. Poprzez pomoc współwłaścicielom ww. nieruchomości - w wyborze niezależnego do
Stowarzyszenia podmiotu do sprawowania zwykłego zarządu tą nieruchomością ul. Rajskiej Jabłoni 3, 05509 Józefosław
2. Rzeczpospolita Polska

Każdy Członek Zarządu
samodzielnie

stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

uchwała nr 2/2019 o
uchwaleniu
Regulaminu
Stowarzyszenia

NIE

Stowarzyszenie reprezentuje
dwóch członków zarządu w
dowolnej konfiguracji

stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

uchwała nr 2/2019

NIE

3. inicjowanie opracowywania propozycji umów o zarządzanie nieruchomości;
inicjowanie, organizowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich

86.

Stowarzyszenie Zwykłe
Mieszkańców "Osiedla
Postępu"

1. Zapewnienie prawidłowego użytkowania nieruchomości stanowiącej
współwłasność (droga wewnętrzna), instalacji wspólnych oraz infrastruktury
technicznej osiedla mieszczącego się przy ul. Smagliczki w Nowej Woli;
reprezentowanie interesów współwłaścicieli drogi w stosunku do władz i osób
trzecich; działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla.
22.09.2019

Smagliczki 16a/4, 05-500
Nowa Wola
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86.

Stowarzyszenie Zwykłe
Mieszkańców "Osiedla
Postępu"

22.09.2019

2. Gmina Lesznowola

Smagliczki 16a/4, 05-500
Nowa Wola

Stowarzyszenie reprezentuje
dwóch członków zarządu w
dowolnej konfiguracji

stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

uchwała nr 2/2019

NIE

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

uchwała nr 2/2019

NIE

Dwóch członków zarządu
działających łacznie

Uchwała 4/2019 w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia

Regulamin
Stowarzyszenia
Mieszkańców Domów
Jednorodzinnych
CONSTANS w
KonstancinieJeziornie

NIE

Przedstawiciel - Tomasz
Ciołkowski

Nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
Stowarzyszenia
Miłośników Historii
im. Gen. Tadeusza
Jordan
Rozwadowskiego

NIE

3. uchwalanie regulaminu osiedla i kontrola jego przestrzegania; zarządzanie
infrastrukturą i terenami wspólnymi; podejmowanie współpracy z firmami
świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców osiedla; współprace z organami
władz lokalnych oraz gminy; finansowanie przedsięwzięć i inwestycji
realizowanych na rzecz mieszkańców osiedla.
87.

2.10.2019
1. Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu integrację
mieszkańców; propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych; podejmowanie
i wspieranie działań promujących działania kulturalne, na rzecz zachowania i
rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów, historii, dóbr kultury i sztuki;
podejmowanie i wspieranie działań: z zakresu promocji zdrowia oraz zdrowego
stylu życia oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniu społecznemu; a także na
rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, zawodowego i sportowegoosób
starszych (seniorów) i osób niepełnosprawnych; promujących inicjatywy
społeczne i młodzieżowe w tym wypoczynku dzieci i młodziezy; mających na
celu ochronę środowiska i ekologię; promujących rozwój turystyki; w zakresie
zwalczania patologii społecznych; promujących wolontariat i jego organizacja;
działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji mieszkańców Sołectwa Nowa Wola i
gminy Lesznowola.
2. Rzeczpospolita Polska

Wspólnota Nowa Wola

ul. Krasickiego 240, 05500 Nowa Wola

prezes, wiceprezes wraz z
drugim członkiem zarządu
działających łącznie

3. organizowanie i koordynacja imprez okolicznościowych oraz integracyjnych o
zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz krajowych i zagranicznych;
podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i
innych przejawów życia społecznego mieszkańców sołectwa Nowa Wola i gminy
Lesznowola; udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, koncertów oraz
dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych; działalność proekologiczna;
działalność z zakresu promocji zdrowego stylu życia; współpraca na rzecz
wspierania świetlic wiejskich, środowiskowych i terapeutyczno-wychowawczych
z terenu gminy Lesznowola; promowanie stowarzyszenia przez media;
pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania celów statutowych
stowarzyszenia; współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, innymi
organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym wspierającymi idee
stowarzyszenia; poznawanie i upowszechnianie turystyki, kultury i sztuki
regionalnej w Polsce i za granicą.

88.

Stowarzyszenie
"Constans"

9.10.2019

1.Zarządzanie nieruchomością wspólną osiedla Constans w KonstancinieJeziornie przy ul. Wilanowskiej 140; Reprezentowanie członków Stowarzyszenia
będących mieszkańcami osiedla w stosunkach zewnętrznych, w szczególności
przed organami administracji rządowej i samorządowej; utrzymanie
nieruchomości wspólnej osiedla poprzez zapewnienie sprawnego działania
instalacji, urządzeń oraz infrastruktury znajdującej się na terenie osiedla
służących do wspólnego użytku mieszkańców osiedla poprzez dokonywanie
niezbędnych napraw, remontów i bieżącej konserwacji urządzeń objętych
okresem gwarancjiznajdujących się na terenie osiedla; zapewnienie spokoju i
bezpieczeństwa mieszkańcom osiedla i ich mieniu poprzez zapewnienie ochrony ul. Wilanowska 140, 05510 Konstancin-Jeziorna
na terenie osiedla; zapewnienie porządku i czystości na terenie osiedla;
działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie osiedla i w jego
bezpośrednim otoczeniu.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Poprzez zawieranie z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami
nieposiadającymi osobowości prawnej stosownych umów, takich jak: umowy o
administrowanie i zarządzanie osiedlem, o roboty budowlane, o ochronę, o
utrzymanie czystości, wywóz odpadów, o świadczenie usług pielęgnacji zieleni,
o dostawę mediów i inne usługi.

89.

Stowarzyszenie
Miłośników Historii im.
Gen. Tadeusz Jordan
Rozwadowskiego

1. Propagowanie wiedzy z zakresu historii i nauk pokrewnych (polityki,
politologii, itp.) poprzez organizowanie konferencji historycznych,
politologicznych, o kulturze, cywilizacji, literaturze, społęczeństwie, narodzie
itp..
17.10.2019

2. Rzeczpospolita Polska

ul. Dobra 20 B, Runów 05504 Złotokłos
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89.

Stowarzyszenie
Miłośników Historii im.
Gen. Tadeusz Jordan
Rozwadowskiego

17.10.2019

Nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

Regulamin
Stowarzyszenia
Miłośników Historii
im. Gen. Tadeusza
Jordan
Rozwadowskiego

NIE

Działanie jednego członka
stowarzyszenia

Nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uhcwała o przyjęciu
regulaminu

NIE

Dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym
prezesa.

Nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu

NIE

ul. Dobra 20 B, Runów 05504 Złotokłos

Arkusz1
Przedstawiciel - Tomasz
Ciołkowski

Werdun, ul. Orła 1, 05555 Tarczyn

ul. Parkowa 4, 05-510
Chylice

3. Poprzez prezentację wartościowych książęk i ich reklamowanie oraz innych
publikacjiz dziedzin pokrewnych, wywiady z autorami, publicystami,
dziennikarzami, wykładowcami, a także przez wydawanie książek,
informatorów, przewodników, artykułów w internecie. Propagowanie informacji
o autorach i ich publikacjach.
1.1. Dążenie do stałego rozwoju wsi Werdun 2. Stałe uczestnictwo w planach
rozwoju wsi. 3. Współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach
społecznych. 4. Pełne zaangażowanie we wszelkie projekty i plany stawiane i
realizowane przez samorząd wiejski. 5. Składanie, nadzorowanie i pomoc przy
realizacji projektów inwestycyjnych we wsi Werdun.
2. Powiat Piaseczyński

90.

Stowarzyszenie "Nasz
Werdun"

25.10.2019

3. Inicjowanie i podejmowanie wszelkich działań prowadzących do stałego
rozwoju i modernizacji wsiWerdun; ustalanie szczególnych potrzeb
mieszkańców wsi Werdun, w tym dotyczących rozwoju gospodarki
mieszkaniowej; analizowanie zasadności zmiany planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów wsi Werdun, które są bardzo słabo
zagospodarowane rolniczo z uwagi na fakt, iż nie są wykorzystywane pod
uprawę pomimo znajdowania się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych;
umożliwianie pozyskiwania środków na rzecz wsi Werdun; uczestnictwo poprzez
własne inicjatywy w uzbrojeniu i modernizacji technicznej wsi Werdun jak:
wodociągi, gaz, lokalne oczyszczalnie ścieków itp.

1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju Chylic w trosce o ład
przestrzenny i urbanistyczno-architektoniczny miejscowości i okolic, celem
zachowania rezydencjonalnego, jednorodzinnego i uzdrowiskowego charakteru
Chylic i Konstancina-Jeziorny; na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz
ochrony walorów środowiskowych, estetycznych i społecznych terenów w
Chylicach, w tym w otulinie doliny rzeki Jeziorki na terenie Chylic oraz
Konstancina-Jeziorny, celem zabezpieczenia unikalnego charakteru i
mikroklimatu uzdrowiskowego Chylic dla przyszłych pokoleń;czynne
uczestnictwo w opiniowaniu i opracowywaniu studium rozwoju, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych planów i programów
społeczno-gospodarczych Chylic, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów
ekologicznych oraz ładu przestrzennego i urbanistyczno-architektonicznego w
procesie tworzenia prawa miejscowego przez władze samorządowe.

2. Rzeczpospolita Polska
91.

Stowarzyszenie "Chylice
dla Pokoleń"

5.11.2019

3. Poprzez współpracę z mieszkańcami, władzami samorządu gminnego,
powiatowego i wojewódzkiego oraz innymi podmiotami życia publicznego;
współpracę z organami administracji rządowej; zbieranie opinii mieszkańców w
kwestiach ich dotyczących, wypracowanie wspólnego stanowiska oraz
formułowanie wniosków przedstawianych instytucjom samorządowym i
państwowym; wypracowanie propozycji rozwoju Chylic i sąsiednich
miejscowości zgodnych z charakterem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących rozwoju
Chylic, także w kontekście planowanych inwestycji publicznych i prywatnych;
budowanie lokalnego partnerstwa z organizacjami społecznymi, lokalnymi
podmiotami gospodarczymi i podobnymi innymi organizacjami społecznymi
oraż pożytku publicznego; reprezentowanie interesów lokalnej społeczności i
grup mieszkańców przed władzami gminy i powiatu; udział w postępowaniach
administracyjnych , sądowych i innych sprawach dotyczących rozwoju czy tez
budowy, bądź przebudowy lokalnej infrastruktury technicznej oraz innych
przedsięwzięć budowlanych i inwestycyjnych powiatu piaseczyńskiego; inne
działania sprzyjające osiąganiu celu Stowarzyszenia oraz zabezpieczeniu
interesów lokalnej społeczności
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92.

Klub Sportów Walki
SAIYAN

6.11.2019

1.Kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta i
powiatu; uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie całego
kraju i poza nim; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na
obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; prowadzenie
działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji
zdrowotnych; popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej; kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych stowarzyszenia; współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej Warszawska 18, 05-500
Piaseczno
i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

Przedstawiciel - Bartłomiej
Walczak

Nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o przyjęciu
regulaminu

NIE

Żółkiewskiego 1, 05-500
Piaseczno

Dwóch członków zarządu
działających łacznie

stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

uchwała nr 2 w
sprawie przyjęcia
regulaminu
stowarzyszenia

NIE

Konwaliowa 4, Gabryelin
05-505

Przedstawiciel - Witold
Nowakowski

Stowarzyszenie zwykłe - nie
posiada organu kontroli

Uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

NIE

2.Rzeczpospolita Polska
3. Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych; organizowanie
treningów, obozów szkoleniowych w róznych formach dla członków oraz innych
osób na terenie działania stowarzyszenia; współpracę z wszelkimi osobami oraz
instytucjami o podobnych celach działania.

93.

Stowarzyszenie Morsy z
Piassecziussets

1. Ochrona i promocja zdrowia i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
szerzenie wiedzy na temat morsowania oraz popularyzowanie kąpieli w
akwenach wodnych w szczególności w sezonie zimowym; podejmowanie
działań zachęcających do zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu; promowanie wartości krajobrazowych i turystycznych rzek i
zbiorników wodnych gminy Piaseczno, turystyki ekologicznej, szerzenie kultury
turystycznej nastawionej na ochronę środowiska naturalnego; podejmowanie
we współdziałaniu z władzami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz
podmiotami prawa wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz
zapewnienia czystości środowiska naturalnego w obrębie miasta i gminy
Piaseczno; działania na rzecz wychowania ekologicznego dzieci i młodzieży;
wspieranie wolontariatu oraz udziału młodzieży w życiu społecznym; działanie
na rzecz osób niepełnosprawnych; wspieranie akcji charytatywnych;
współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i podmiotami prawa o podobnych
celach i sposobach działania.
13.11.2019
2. Rzeczpospolita Polska
3. Organizowanie imprez propagujących ochronę zdrowia oraz zdrowego stylu
życia, w tym morsowania , również poprzez organizowanie wspólnych kąpieli w
zamarzniętych akwenach wodnych; organizowanie imprez rekreacyjnych i
sportowych , jak również udział w takich imprezach organizowanych przez inne
stowarzyszenia; organizowanie akcji chroniących dziedzictwo przyrodnicze, w
tym akcji sprzątania otoczenia akwenów wodnych, dbania o czystość wód ,
ochrona zwierząt; prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzacyjnej w
zakresie propagowania zdrowego i ekologicznego trybu życia; organizowanie
akcji charytatywnych na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pomocy osobom
niepełnosprawnym; wymiana informacji i doświadczeń z innymi
stowarzyszeniami i klubami morsów w Polsce i poza granicami kraju;
prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
stowarzyszenia
1. Działanie na rzecz promocji zimowych kąpieli w zbiornikach wodnych,
aktywności fizycznej oraz promocja zdrowego stylu życia.
2. Rzeczpospolita Polska

94.

Morsy Piaseczno

2020-01-10

3. Organizowanie zimowych kąpieli; prowadzenie akcji informacyjnych
dotyczących morsowania i zdrowego trybu życia; organizowanie wyjazdów
mających na celu promowanie miasta oraz samego morsowania poza granicami
miasta Piaseczno; integrację i rozwijanie więzi z innymi stowarzyszeniami o
podobnych celach; zabieganie o poparcie celu stowarzyszenia przez jak
najszerszą grupę mieszkańców; prowadzenie działań na rzecz szacunku dla
środowiska naturalnego i jego ochrony; organizowanie imprez turystycznych,
rekreacyjnych, dydaktycznych i sportowychdla członków stowarzyszenia.
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95.

Stowarzyszenie Muzeum
Techniki

2020-01-13

1. -Ochrona zabytków motoryzacji i techniki oraz wszelkich archiwalnych
publikacji.
-Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów będących w ewidencji Muzeum
Techniki im. Władysława Drybsa , kolekcjonerskich lub unikatowych ,również
militarnych, w celu uzyskania ich pierwotnych cech i walorów.
-.Popularyzowanie wiedzy technicznej, inicjowanie i organizowanie działalności
rozwijającej wiedzę motoryzacyjną oraz podnoszenie poziomu kultury
motoryzacyjnej społeczeństwa.
-Promowanie pojazdów zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych, jako
elementów historii, kultury i dziedzictwa narodowego.
-.Propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
upowszechnianie umiejętności i znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.
-.Promowanie turystyki motorowej.
-Propagowanie i uczestnictwo w sporcie samochodowym oraz motocyklowym,
zarówno w kategorii popularnej, jak i w wyczynowej.
-Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z krajowymi i
zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.
-.Pozyskiwanie, restaurowanie oraz prezentowanie pojazdów zabytkowych,
kolekcjonerskich lub unikatowych i innych przedmiotów związanych z dawną
techniką.
-.Organizowanie imprez mających na celu popularyzację i pogłębianie wiedzy o
zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych pojazdach oraz o przedmiotach
dawnej techniki i militariach.
-Organizowanie zawodów, rajdów, zlotów i innych imprez w sportach
motorowych.
-Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez inne organizacje krajowe lub
zagraniczne.
-Udzielanie fachowej pomocy posiadaczom i właścicielom pojazdów
zabytkowych, kolekcjonerskich lub unikatowych i innych zabytków techniki
-Udzielanie pomocy młodzieży w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy technicznej,
a w szczególności wiedzy związanej z motoryzacją.
-Współpraca z samorządami terytorialnymi oraz innymi instytucjami i
organizacjami społecznymi w promowaniu wiedzy o pojazdach zabytkowych,
kolekcjonerskich lub unikatowych oraz o ich historii, zastosowaniu i
stosowanych rozwiązaniach technicznych.
-.Rozwijanie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie popularyzacji
motoryzacji i techniki.
-uczestniczenie w wystawach, filmach.

ul. Leśnych Boginek 34,
05-540 Zalesie Górne

Przedstawiciel Konrad
Brzozowski

2. Rzeczpospolita Polska
3. -Odrestaurowywanie zabytkowych pojazdów będących w ewidencji Muzeum
Techniki im. Władysława Drybsa
-Popularyzowanie wiedzy technicznej, inicjowanie i organizowanie działalności
rozwijającej wiedzę motoryzacyjną oraz podnoszenie poziomu kultury
motoryzacyjnej społeczeństwa.
-Organizowanie zawodów, wystaw, rajdów, zlotów i innych imprez w sportach
motorowych.
-Współpraca z samorządami terytorialnymi oraz innymi instytucjami i
organizacjami społecznymi w promowaniu wiedzy o pojazdach zabytkowych,
kolekcjonerskich lub unikatowych oraz o ich historii, zastosowaniu i
stosowanych rozwiązaniach technicznych.
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Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli

Uchwała o przyjęciu
regulaminu
stowarzyszenia
zwykłego

NIE
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96.

Stowarzyszenie
Żeglarskie Prosails

2020-01-20

1. Promowanie żeglarstwa i turystyki wodnej, jako formy aktywnego spędzania
czasu; szerzenie kultury, etykiety oraz tradycji żeglarskiej; popularyzacja
wszelkiego typu i rodzaju szkolenia żeglarskiego; doskonalenie technik i form
szkolenia żeglarskiego; propagowanie zdrowego stylu życia oraz ochrony
zdrowia; popularyzacja żeglarstwa rekreacyjnego oraz sportowego; integracja
środowiska żeglarskiego; podnoszenie poziom kwalifikacji u osób uprawiających
żeglarstwo; edukacja żeglarska wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;
upowszechnianie żeglarstwa regatowego i trystyki żeglarskiej; popularyzacja
turystyki i rekreacji oraz bezpieczenstwa na wodzie przy zachowani dbałości o
ochronę środowiska naturalnego.

ul.Wojska Polskiego 54,
05-500 Piaseczno

Podpis prezesa lub wiceprezesa

2. Rzeczpospolita Polska.

stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

NIE

Nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

NIE

3. Prowadzenie szkoleń żeglarskich, teoretycznych i praktycznych, mających na
celu podniesienie kwalifikacji, wiedzy i miejętności, z działów zeglarstwa
rekreacynego oraz sportowego; prowadzenie rejsów żeglarskich na różnych
akwenach; organizowanie i współdział w organizacji imprez sportowych i
żeglarskich; prowadzenie spotkań żeglarskich i innych wydarzeń dla osób
zainteresowanych żeglarstwem; prowadzenie innych form działalnośc, których
zadaniem jest realizacja celów stowarzyszenia.

1. Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, promocja zdrowego stylu życia,
odżywiania się i odpowiedniej suplementacji dzieci, młodzieży i dorosłych,
przeciwdziałaniu otyłości; walka ze smogiem, promowanie ekologicznych
rozwiązań dla ogrzewania domostw; wspieranie ludzi, poprzez zapewnienie im
możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali
własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się; tworzenie,
promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym
osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym; promocja i organizacja
wolontariatu; działalność charytatywna i spoleczna; działalność na rzecz innych
organizacji, których celami jest działalność społeczna, charytatywna, oświatowa,
kulturalna, ochrona środowiska, walka ze smogiem, dobroczynna, ochrony
zdrowia, promocji zdrowego stylu życia i odżywiania się, pomoc społeczna.

97.

PROMYK

23 stycznia 2. Rzeczpospolita Polska
2020

ul. Ziółkowskiego
Przedstawiciel - Robert
12 c/3, 05-555
Kotyński
Tarczyn

3. Opracowanie i realizacja programów pomocy skierowanych do rodzin i osób
w trudnej sytuacji materialnej, życiowej; skierowanych do dzieci i młodziezy z
rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, oraz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej; aktywizacji zawodowej i spolecznej na rzecz włączenia
społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wyklczeniem społecznym; do walki
ze smogiem oraz pomoc w realizacji nowoczesnych rozwiązań ekologicznych
metod ogrzewania bezemisyjnego; pomocy społecznej, prowadzenie badań
społecznych; działalność szkoleniowa mająca na celu wdrożenie programów
stowarzyszenia przez inne osoby, ścisła współpraca z placówkami szkolnymi,
domami dziecka, domami pomocy społecznej, domami seniora i dostarczanie im
wszelkich niezbędnych materiałów edukacyjnych oraz odpowiednich produktów
zdrowej żywności; wspieranie i utrzymywanie stałego kontaktu z uczestnikami
programów pomocowych; współpraca z samorządami, mediami, szkołami,
uczelniami wyższymi, podmiotami prowadzącymi zbieżną działalność społeczną.
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98.

Stowarzyszenie
YoWo Poland

1. Promocja idei wolontariatu i aktywnej postawy w społeczeństwie jako formy
edukacji i rozwoju uczestników projektów, ze szczególnym uwzględnieniem
młodych ludzi; organizacja wszelkich form współpracy międzynarodowej, które
mogą przyczynić się do rozwoju i upowszechniania idei wolontariatu i projektów
międzynarodowych; umożliwianie młodzieży polskiej uczestnictwa w
międzynarodwych projektach promujących ideę wolontariatu, aktywnej
postawy obywatelskiej, aktywności społecznej i edukacji pozaformalnej zarówno
w RP, jak i w innych państwach; wspieranie inicjatyw i działań, których celem
jest rozwój współpracy, solidarności i porozumienia pomiędzy osobami i
organizacjami pochodzącymi z różnych państw lub kultur; wspieranie aktywnej
postawy obywatelskiej i rozwoj młodych ludzi; umożliwianie nawiązywania
kontaktów zawodowychi osobistychpomiędzy młodymi ludźmi z różnych państw
lub kultur; tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla twórczego dialogu
społecznego, wymiany doświadczen i dobrych praktyk w zakresie pracy
społecznej z młodymi ludźmi, poszerzania horyzontów i umożliwiania rozwoju
osobistego i zawodowego.

26 marca
2.Rzeczpospolita Polska
2020

ul. Wspólna 13,
05-520 Bielawa

prezes jednoosobowo
lub skarbnik i członek
zarządu występując
łącznie.

3. Organizowanie międzynarodowych projektów krótko, średnio i
długoterminowych form wolontariatu dla uczestników z kraju i zagranicy, w
kraju i zagranicą; międzynarodowych wymian młodzieżowychdla uczestników z
kraju i zagranicy, w kraj i zagranicą; seminariów, konferencji i podróży
studyjnych, dla uczestników z kraju i zagranicy, w kraju i zagranicą.
Opracowywanie i publikowanie informacji o możliwościach i warunkach
uczestnictwa w programach, projektach i inicjatywach społecznych;
upowszechnianie wiedzy o idei wolontariatu, projektach międzynarodowych i
edukacji pozaformalnej; przeprowadzanie lokalnych działań promujących ideę
wolontariatu i aktywnej postawy w społeczeństwie; organizacja twórczych
warsztatów i projektów; szkolenie osób, które chcą wesprzeć cele lub działania
stowarzyszenia; organizacja wyżej wymienionych form międzynarodowej
wymiany czestnikó z różnych krajów poprzez tworzenie warunków formalnoprawnych dla realizacji takich projektów w wyniku zawierania umów i
porozumień z partnerami krajowymi i zagranicznymi; współdziałanie z innymi
organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
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wyborze komisji
rewizyjnej

NIE

