Numer kolejny w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów do
ewidencji

1

2

3

512.3.2017

SPOŁECZNY KOMITET
BUDOWY POMNIKA
NIEPODLEGŁOŚCI I
SUWERENNOŚCI

29.05.2017r.

512.4.2017

OTWARTE JEZIORA

04.12.2017r.

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego.
2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego.
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego.
4

Celem Działania Stowarzyszenia jest:
- ufundowanie Pomnika Niepodległości i Suwerenności, który zostanie wzniesiony w Węgorzewie.
Terenem działania Stowarzyszenia jest:
Terytorium Rzeczypospolitej Polski, szczególnie na terenie powiatu węgorzewskiego.

Celem Działania Stowarzyszenia jest:
- rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia, - promocja i organizacja wolontariatu, - prowadzenie działalnosci charytatywnej w środowisku lokalnym, - upowszechniainie kultury
fizycznej i sportowej, - promocja walorów przyrodniczych, - promocja i rozwój turystyki, - rozbudowa bazy kulturalno-rekreacyjno-sportowej, - prowadzenie współpracy z organizacjami pozarzadowymi,
organizacja imprez sportowych i festynów, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku miejskim, - wspieranie edukacji poza formalnej i poza szkolnej, - aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego.

Reprezentacja
stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publicznego

Przekształcenie lub
rozwiązanie
stowarzyszenia
zwykłego

Likwidator
stowarzyszenia
zwykłego

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
zwykłego środków

Uwagi
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9

10
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12

13

11-600 Węgorzewo
ul. Mikołaja Kopernika 17/24

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela
Eugeniusz Pieczul.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.

17.05.2017r.

NIE

30.11.2017r.

NIE

22.01.2018r.

NIE

11.03.2018r.

NIE

17.09.2019 r.

NIE

11-600 Węgorzewo
ul. Przemysłowa 5/8

Terenem działania Stowarzyszenia jest:
- powiat węgorzewski

512.5.2018

STOWARZYSZENIE
EKOLOGICZNE
W PIECZARKACH

30.01.2018r.

Celem działania stowarzyszenia jest:
- Działanie na rzecz zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych na terenie Mazur, propagowanie oraz ochrona walorów krajobrazowych, przyrodniczych i
kulturowych naszego regionu jako karainy nieskażonej przyrody.
- Podejmowanie i wsperanie wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu poprawę stanu środowiska, wdrażanie rozwoju zrównoważonego oraz propagowanie świadomości ekologicznej.
- Integracja środowisk ekologicznych.
- Rozwój wiedzy o środowisku przyrodniczym - jego zagrożeniach, metodach przeciwdziałalnia i poprawy stanu środowiska.
- Pomoc prawna dla osób i organizacji realizujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia.

11-610 Pozezdrze
Pieczarki 130

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela
Jakub Kurpiewski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Stowarzyszenie zwykłe jest
reprezentowane przez
przedstawiciela
Wojciech Kalinowski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela Tomasz
Pragski

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.

Terenem działania Stowarzyszenia jest:
- obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

512.6.2018

STOWARZYSZENIE
PRAEKOLOGIA

15.03.2018r.

Celem działania stowarzyszenia jest: - Rozwój świadomości praekologicznej, - Ochrona Natury i przywracanie równowagi ekosystemowi w rozumieniu lokalnym i globalnym, - Upowszechnianie percepcji
filozoficznej i spojrzenia kosmicznego, - Racjonalizacja rozpowszechniania i dostępu do dóbr, - Ochrona i upowszechnienie praw istot żywych, - Wspieranie organizacji mających podobne cele.

11-610 Pozezdrze Kuty 58 B

Terenem działania Stowarzyszenia jest: planeta Ziemia.

512.7.2018

512.8.2019

512.9.2020

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW BRONI
"KORMORAN"

STOWARZYSZENIE
DWA ŻAGLE

STOWARZYSZENIE KLUB ORŁA
BIAŁEGO

18.09.2019 r.

03.12.2019 r.

30.06.2020 r.

Celem działania stowarzyszenia jest:
- promocja, popieranie, popularyzacja, organizacja oraz ułatwianie dostępu do uprawiania strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji lub militariów
oraz rekonstrukcji historycznych;
- poszerzanie wiedzy i edukowanie,przede wszystkim w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej, kusz, amunicji lub militariów, rekonstrukcji
historycznych oraz ratownictwa i pierwszej pomocy oraz prawa związanego z tymi zagadnieniami;
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
-upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, zwłaszcza: umiejętności strzeleckich, obsługi broni palnej i innej, pierwszej pomocy;
- upowszechnianie i ochrona wolności i swobód obywatelskich, zwłaszcza legalnego posiadania broni palnej i innej przez praworządnych obywateli;
- podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
- wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
-wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych, zwłaszcza związanych ze strzelectwem i bronią palną.
Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
Celem działania stowarzyszenia jest:
- promowanie żeglarstwa, wspieranie jego uprawiania,
- aktywizowanie, animowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
- promowanie gminy, regionu oraz wspieranie inicjatyw lokalnych w celu zintegrowania mieszkańców o różnej przynależności kulturowej,
- promowanie turystyki i rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
- działania edukacyjne i wychowawcze skierowane m. in. do dzieci i młodzieży,
- działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
- odkrywanie i rozwijanie w dzieciach i młodzieży talentów oraz uzdolnień artystycznych i sportowych,
- aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa,
- upowszechnianie i ochrona praw dziecka oraz działalność na rzecz rodzin,
- działalności na rzecz dzieci z ubogich rodzin oraz osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
- podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym wspieranie Polonii i Polaków
za granicą,
- propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, wernisaży, wystaw, konkursów, festynów,
- prowadzenie działalności edukacyjno - szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub
otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
- promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- wspieranie i aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
- przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom i przestępczości,
- propagowanie tolerancji społecznej i wyrównywanie różnic społecznych,
- upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- promowanie działań prowadzących do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym,
- udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
- krzewienie postaw prospołecznych - promowanie i organizowanie wolontariatu,
- prowadzenie współpracy z organami administracji państwowej oraz organizacjami pozarządowymi,
- promowanie ratownictwa i ochrony zdrowia, m. in. bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
- organizowanie rejsów, regat żeglarskich, obozów, wycieczek, kolonii, półkolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych i innych form aktywnego wypoczynku,
- promowanie zdrowia oraz aktywnego i zdrowego stylu życia, m. in. morsowania oraz zdrowej kuchni (tradycyjnej/wegetariańskiej/wegańskiej),
- promowanie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej związanej z pracą stowarzyszenia za pośrednictwem dostępnych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, mediów
społecznościowych i prasy lokalnej,
- prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej,
- rewitalizacja.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Dla reralizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Celem działania stowarzyszenia jest:
- Szerzenie postaw patriotycznych i etosu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
- Propagowanie wiedzy o historii Polski, wydarzeniach i ludziach zasłużonych dla Jej niepodległości,
- Promocja patriotyzmu,
- Promocja tradycji narodowych,
- Promocja wartości chrześcijańskich i społecznej nauki Kościoła,
- Wspieranie rodaków za granicą,
- Działalność edukacyjna i charytatywna w zakresie określonym powyżej,
- Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.

11-600 Węgorzewo
ul. Bolesława Chrobrego 6E/11

Stowarzyszenie zwykłe
reprezentowane jest przez
przedstawiciela Karol Baran

11-600 Węgorzewo
ul. Szpitalna 20A

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane przez
przedstawiciela
Katarzyna Lawendowska

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.

28.11.2019 r.

NIE

11-600 Węgorzewo
ul. Pionierów 17/8

Stowarzyszenie zwykłe
jest reprezentowane przez
przedstawiciela
Mariusz Burzyński

Stowarzyszenie zwykłe
posiada organ kontroli
wewnętrznej

22.06.2020 r.

NIE

