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1. Celami działalności Stowarzyszenia 

są:

1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz 

ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 

zwłaszcza:

a) zapobieganie bezdomności królików,

b) organizacja i nadzór nad domami 

tymczasowymi dla zwierząt będących 

pod opieką stowarzyszenia,

c) przeciwdziałanie okrutnemu 

traktowaniu królików,

d) działalność edukacyjna 

popularyzująca właściwe postawy 

wobec królików,

2. Promocja i organizacja wolontariatu.

2. Terenem działania Stowarzyszenia 

jest obszar całego kraju.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 

poprzez:

1) odławianie bezdomnych królików;

2) odbieranie królików ze złych 

warunków;

3) opiekę, w tym medyczną, nad 

królikami znajdującymi się pod opieką 

Stowarzyszenia;

4) wyszukiwanie odpowiednich domów 

dla królików, przeprowadzanie procesu 

adopcyjnego.

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli

wewnętrznej

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH POZOSTAJĄCYCH W NADZORZE STAROSTY NOWODWORSKIEGO wg stanu na dzień 14 grudnia 2021 r.

Numer 
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Adres siedziby 
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Reprezentacja 
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99.

MiniAzyl u Małgosi. Króliki 

do adopcji

24.11.2020 r.;

11.11.2021 r. 

zmiana 

Przedstawiciela

82-100 Marynowy,

ul. Nowodworska 7

Stowarzyszenie zwykłe jest 

reprezentowane przez

przedstawiciela:

Marta Handzlik-Rosuł, 

Małgorzata Sobczyńska

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia 

zwykłego

Likwidator 

stowarzyszenia 

zwykłego

Zastosowanie wobec 

stowarzyszenia 

zwykłego środków 

nadzoru

Uwagi

Uchwała nr 2/2020                              

z dnia 12 listopada 2020 

r.

NIE



1. Cele Stowarzyszenia to:

a) rozpowszechnianie dyscyplin 

siłowych w szczególności trójboju,

b) rozpowszechnianie wszelkich innych 

form rekreacji fizycznej,

c) rozpowszechnianie zdrowego trybu 

życia,

d) rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym 

odżywianiu,

e) propagowanie wartości uczciwej walki 

sportowej według zasad Fair Play,

f) Promowanie Powiatu 

Nowodworskiego w szczególności 

miasta Nowy Dwór Gdański,

g) Stworzenie wśród członków 

Stowarzyszenia więzi przyjaźni, 

koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia 

oraz odpowiedzialności społecznej.

2. Terenem działania Stowarzyszenia 

jest Powiat Nowodworski.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 

poprzez:

a) tworzenie warunków do rozwoju 

działalności prowadzącej do utrzymania i 

podnoszenia sprawności fizycznej,

b) aktywne uczestnictwo w zawodach 

sportowych na ternie Polski i poza 

granicami państwa,

c) kierowania na szkolenia członków 

stowarzyszenia, kształtowanie kadry 

instruktorskiej,

d) organizowanie zajęć sportowych dla 

młodzieży i dorosłych w sportach 

siłowych a w szczególności w trójboju 

siłowym,

e) czuwanie nad przestrzeganiem przez 

członków stowarzyszenia przepisów i 

regulaminów, a także zasad związanych 

z uprawianiem sportu,

f) tworzenie programów promujących 

sporty siłowe,

g) zdobywanie środków finansowych na 

działalność Stowarzyszenia,

h) współpraca z władzami Powiatu 

Nowodworskiego a w szczególności 

Nowego Dworu Gdańskiego.

101.

Stowarzyszenie Sportów 

Siłowych Smoła

02.08.2021 r. 82-100 Nowy Dwór 

Gdański,

ul. Krasińskiego 71

Stowarzyszenie zwykłe jest 

reprezentowane przez

przedstawiciela:

Radosław Smoliński

Stowarzyszenie zwykłe 

nie posiada organu 

kontroli

wewnętrznej

Uchwała nr 2 z dnia 16 

lipca 2021 r.

NIE
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2.
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1.

2.
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________________________________

1) W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.

2) W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

3) W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.

4) W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do

sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).

5) W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez

przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska

członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.

6) W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz

ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli

wewnętrznej.”.

7) W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego

zmian.

8) W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji

pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.

9) W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy

wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy

wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

10) W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.

11) W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.

12) W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.


