
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH    POWIAT NOWOMIEJSKI 

Numer 

kolejny 
w 

ewidencji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty wpisów 
do ewidencji 

1. Cel/cele 

działania  
stowarzyszenia zwykłego 

Adres siedziby 

stowarzyszeni
a 

zwykłego 

Reprezentacja 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Organ 

kontroli 

wewnętrznej 
stowarzysze

nia 

zwykłego 

Regulamin 

działalności 
stowarzyszenia 

zwykłego 

Status 

organizacji 
pożytku 

publicznego 

Przekszt

ałcenie 

lub 
rozwiąza

nie 

stowarzy
szenia 

zwykłeg

o 

Likwidator 

stowarzysze
nia 

zwykłego 

Zastosowan
ie 

wobec 

stowarzysze
nia 

zwykłego 

środków 
nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

stowarzyszenia 

zwykłego 

3. Środki działania 
stowarzyszenia 

zwykłego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

Enduro  
Nowe Miasto Lubawskie 

12.04.2017 r. 1. - Krzewienie wiedzy i kultury 
motoryzacyjnej oraz zasad 

bezpiecznej jazdy wśród dzieci i 

młodzieży 
- Propagowanie sportu 

motocrossowego, enduro, 

crosscountry i trial 
- Nauka bezpiecznej jazdy w terenie 

motocyklami 

- Stworzenie miejsca do uprawiania 
sportów offroadowych 

ul.  
Kornatki 3F, 

13-300 Nowe 

Miasto 
Lubawskie 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 
przedstawiciela –

Dawid 

Grzybowski 

Stowarzysze
nie zwykłe 

nie posiada 

organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Regulamin Stowarzyszenia 
zwykłego Enduro Nowe 

Miasto Lubawskie tekst 

jednolity uchwalony dnia  
29.03.2017 r. 

 

NIE - - - OR.511.1.1.
2017 

2. Terenem działania Stowarzyszenia 

jest cała Polska 

3. – Organizowanie szkoleń i 

treningów mających na celu 
podniesienie umiejętności osób 

zainteresowanych  

–Organizowanie festynów, zawodów 
sportowo- rekreacyjnych 

-Budowę toru enduro, crosscountry z 

odcinkiem trialowym 

2. Stowarzyszenie Kibiców 
Drwęca Nowe Miasto 

Lubawskie 

„Nowomieszczanie” 

14.04.2017 r. 1.Propagowanie zdrowego trybu oraz 
rozwoju sportu we wszystkich 

odmianach a także popularyzowanie 

wiedzy z dziedziny sportowej wśród 

społeczeństwa. 

ul. 
Grunwaldzka 

11/56, 13-300 

Nowe Miasto 

Lubawskie 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela – 

Radosław 
Szczepański 

Stowarzysze
nie zwykłe 

nie posiada 

organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Regulamin Stowarzyszenia 
zwykłego Stowarzyszenie 

Kibiców Drwęca Nowe 

Miasto Lubawskie 

„Nowomieszczanie”  

tekst jednolity uchwalony 
dnia  

09.04.2017 r. 

 

NIE - - - OR.511.2.1.
2017 

 

 

 

 
 

 

 

2. Terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 



3. – popularyzacja sportu oraz 
rekreacji 

- podnoszenie poziomu kultury życia 

kibicowskiego na terenie miasto 
Nowe Miasto Lubawskie  

- organizacja dopingu oraz opraw na 

wydarzeniach sportowych 
organizowanych na terenie miasta 

Nowe Miasto Lubawskie 

- współpraca z władzami miejskimi 
jak i powiatowymi w propagowaniu 

zdrowego stylu życia oraz 

popularyzacji piłki nożnej wśród 
mieszkańców 

- współpraca z władzami Klubów i 

Stowarzyszeń sportowych 
działających na terenie Nowego 

Miasta Lubawskiego 

- wspieranie rozwoju młodzieżowych 
sekcji sportowych działających na 

terenie miasta Nowe Miasto 

Lubawskie oraz powiatu 
Nowomiejskiego 

- zwiększenie zainteresowania 

sportem wśród mieszkańców 
Nowego Miasta Lubawskiego  

- promowanie współpracy klubów i 

stowarzyszeń sportowych z 
władzami administracji rządowej i 

samorządowej 

- promocja sportu jako alternatywnej 

formy spędzania czasu wolnego 

wśród dzieci i młodzieży 

- dbanie o zabezpieczenie interesu 
kibicowskiego 

- organizacja ruchu kibicowskiego 

- zwiększenie bezpieczeństwa na 
obiektach sportowych 

- popularyzacja celów 
stowarzyszenia wśród mieszkańców 

- wyrażanie opinii w sprawach 

publicznych istotnych dla jego 
członków 

- dążenie do stworzenia przyjaznej 

atmosfery oraz podnoszenia i 

uatrakcyjniania poziomu 
widowisk sportowych 

organizowanych na obiektach 

sportowych, kulturalnego dopingu, a 
także przygotowywania szeregu akcji 

promujących pozytywną postawą 

Zmieniony Uchwałą Nr 
4/2017 z dnia 13.07.2017 r. 

OR.511.2.2.
2017 



sympatyków nowomiejskich klubów 
i stowarzyszeń sportowych 

- ścisłą współpracę ze sponsorami, 

lokalnymi władzami i osobami 
prywatnymi w budowaniu i 

kreowaniu pozytywnego wizerunku 

nowomiejskiego sportu 
- organizowanie spotkań z 

piłkarzami, trenerami i 

pracownikami klubów i 
stowarzyszeń sportowych 

- organizowanie i prowadzenie 

turniejów i innych rozgrywek 
sportowych 

- działania marketingowe promujące 

kluby sportowe i stowarzyszenia 
sportowe, w szczególności  

prowadzenie wspólnych akcji 

mających na celu propagowanie 
bezpiecznego uczestnictwa w 

imprezach sportowych 

- organizowanie wyjazdów na 
imprezy sportowe nowomiejskich 

klubów i stowarzyszeń sportowych 

- organizowanie turniejów, festynów 
i innych imprez sportowych 

- współpraca z przedszkolami, 

szkołami, plaówkami opiekuńczymi i 
opiekuńczo-wychowawczymi na 

terenie maista Nowe Miasto 

Lubawskie i powiatu 

Nowomiejskiego 

- organizowanie akcji promocyjnych 

propagujących sport i piłkę nożną 
- wydawanie programów i czasopism 

sportowych 

- zbieranie, tworzenie i udostępnianie 
oraz rozpowszechnianie informacji i 

materiałów dotyczących tematyki 
sportowej 

- organizowanie oraz wspieranie 

akcji charytatywnych 
- inne działania realizujące cele 

statutowe 



3. 

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Brodnickiego                   

Parku Krajobrazowego 

17.10.2017 1. Działanie m.in. na rzecz: 
a) rozpowszechniania idei zdrowego 

i ekologicznego stylu życia oraz 

wspieranie inicjatyw prowadzących 
do zachowania narodowego 

dziedzictwa przyrodniczego 

b) rozwoju i promocji zagadnień 
związanych z szeroko pojętą ochroną 

środowiska naturalnego 

c) rozpowszechniania informacji w 
celu ukształtowania opinii i ocen 

społeczeństwa dotyczących 

aspektów związanych z ochroną 
walorów przyrodniczych oraz 

ekologią w Polsce,  

d) promocji województwa kujawsko-
pomorskiego, warmińsko 

mazurskiego i pomorskiego,  

e) promocji walorów 
krajobrazowych parków 

narodowych, krajobrazowych oraz 

innych obszarów zielonych w Polsce,  
f) promocji narodowego oraz 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

g) promocji lokalnych instytucji i 
przedsięwzięć,  

h) organizacji samopomocy 

sąsiedzkiej i współpracy 
koleżeńskiej, 
i) i inne 

Osetno 24, 13-
340 Biskupiec 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Zarząd 
Stowarzyszenia – 

1) Jadwiga 

Zawacka - Prezes 
2) Anna 

Gortatewicz-

Boguta- V-ce 
Prezes 

3) Adam Hajder- 

V-ce Prezes 

Stowarzysze
nie zwykłe 

nie posiada 

organu 
kontroli 

wewnętrznej 

Regulamin stowarzyszenia 
zwykłego – Stowarzyszenia 

Miłośników Brodnickiego 

Parku Krajobrazowego- 
tekst jednolity uchwalony 

dnia 7.10.2017 r. 

NIE    OR.511.3.1.
2017 

 

Zmiana V-ce 

Prezesa –                  

Adam Hajder – 

przyjęcie 

rezygnacji   

Lucyna 

Małgorzata Gul – 

powołanie 

Uchwała nr 4 z 

dnia 19 marca 

2019 r. 

2.Stowarzyszenie swoim działaniem 

obejmuje obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. a) prowadzenie działalności 
informacyjnej za pośrednictwem 

wszelkich dostępnych środków 

komunikacji,  

b) organizowanie spotkań, 

warsztatów, konkursów, prelekcji, 
konferencji, pokazów orazimprez 

okolicznościowych i sportowych,                  

c) współdziałanie z władzami, 
instytucjami oraz organizacjami 

zainteresowanymi wspieraniem  
oraz działalnością Stowarzyszenia, 

d) współdziałanie z władzami 
administracji rządowej i 

samorządowej,  



e) współpraca z mediami,  

f) współpraca z pokrewnymi 

stowarzyszeniami krajowymi i 
zagranicznymi oraz 

przedsiębiorcami,  

g) współpraca z władzami parków 

krajobrazowych i narodowych w 

Polsce,  

h) współpraca z Lasami 

Państwowymi, PZW oraz wszelkimi 
szeroko pojętymi organizacjami 

ekologicznymi,  

i) współpraca z lokalną 

społecznością,  

j) uczestnictwo/współpraca w 

tworzeniu planów zagospodarowania 

terenu oraz innych aktów prawa 
miejscowego mającego jakikolwiek 

wpływ m.in. na zmianę 

przeznaczenia terenu/nieruchomości,  

k) pozyskiwanie środków 

finansowych ze składek 
członkowskich,  

l) pozyskiwanie środków 
finansowych i rzeczowych oraz 

usług od podmiotów mogących 

wspomóc działalność 
Stowarzyszenia. 

m) i inne. 

 

4. 

Stowarzyszenie Strzelecko – 

Kolekcjonerskie - Orły 

9.02.2018 r. 1. Celem Stowarzuyszenia jest: 

1) działąnie na rzecz strzelectwa, 
sportu strzeleckiego i 

kolekcjonerstwa broni 

2) popularyzowanie wiedzy z 

dziedziny strzelectwa, sportu 

strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni 

3) promacja i popieranie strzelectwa 
i kolekcjonerstwa broni 

4) obronność Państwa i działalność 
Sił Zbrojnych RP 

5) działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży 

6) ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego 

7) wspieranie i upowszechnianie 

Tylice 36a, 

13-300 Nowe 

Miasto 
Lubawskie 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 
przez Zarząd 

Stowarzyszenia – 

Joanna Urbaniak- 
Prezes 

Stowarzysze

nie zwykłe 

nie posiada 
organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Regulamin stowarzyszenia 

zwykłego – Stowarzyszenia 

Kolekcjonersko - 
Strzeleckiego- Orły tekst 

jednolity uchwalony dnia 

7.02.2018 r. 

NIE    OR.511.4.1.

2018 

 



kultury fizycznej 

8) przeciwdziałanie uzależnieniom i 

patologiom społecznym 

 

2. Terenem działania Stowarzyszenia 
jest obszar Polski. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje 

cele poprzez: 

1) organizowanie lub udział w 

spotkaniach, prelekcjach, pokazach 

2) organizowanie lub udział w 

imprezach, zawodach strzeleckich i 

kolekcjonerskich 

3) współpracę ze wszystkimi 

osobami i instytucjami o podobnych 
celach działania 

4) występowanie z wnioskami i 

opiniami do właściwych organów 

administracji 

5) inne działania realizujące cele 

statutowe 

 

Sporządziła: Jolanta Haska 

Pełnomocnik Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 

ds. organizacji pozarządowych 


