STAROSTWO POWIATOWE W
JAŚLE
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

Data: 2019-05-28
godz. 10:19:17

Parametry zestawienia:
Stowarzyszenia wykreślone równe: nie
Wybrany rejstr stowarzyszeń równe: Stowarzyszenia Zwykłe

1

Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa
stowarzyszenia
zwykłego

1

2
Rafineryjny Klub
Seniora w Jaśle

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

3
data wpisu:
2016.06.06

4

1.- Rozwój i wspieranie ul. Sportowa 2
działalności kulturalnej, Jasło
oświatowej i sportowej na 38-200 Jasło
rzecz emerytów,
rencistów i osób w wieku
50+.
- Propagowanie
uprawiania sportu,
turystyki, rekreacji i ich
wychowawczo-zdrowotny
ch walorów.
- Wspieranie inicjatyw
umożliwiających
aktywny udział seniorów
w życiu społecznym.
- Troska o warunki
socjalne i bytowe ludzi
starszych oraz w miarę
możliwości pomoc w
zaspokojeniu potrzeb
materialnych i opieki nad
osobami chorymi i
samotnymi.
2. Powiat jasielski

3. - Tworzenie
odpowiednich warunków
dla rozwoju kultury,
uprawiania sportu,
rekreacji i turystyki
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

5

6

7

Zarząd:
Władysław
Marek funkcja:
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Arkadiusz Witkoś
funkcja:
Sekretarz
Stowarzyszenia

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2016.05.28
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 1

Ostatnia zmiana
regulaminu:
Data uchwalenia:
Nr dok.: 1/2016

Grzegorz Sęk
funkcja: Skarbnik
Stowarzyszenia

Sposób
reprezentowania:
Do składania
oświadczeń woli
w sprawach
majątkowych i
finansowych oraz
udzielania
pełnomocnictw w
imieniu
Stowarzyszenia
uprawnieni są
Prezes i członek
Zarządu
działający
strona 1 z 13

1

2

3

4
poprzez zapewnienie
dostępu do obiektów
kulturalnych i
sportowych na terenie
miasta.
- Organizowanie zajęć
kulturalnych, spotkań,
zajęć edukacyjnych,
seminariów i szkoleń w
zależności od
zapotrzebowania.
- Organizowanie zajęć w
zakresie uprawiania
sportu, rekreacji i
turystyki.
- Organizowanie spotkań
towarzyskich, tworzenie
grup zainteresowań o
tematyce
zawodowej,kulturalnej,
oświatowej i sportowej.
- Profilaktyka i promocja
zdrowia oraz
rozpoznawanie
warunków bytowych i
socjalnych osób
starszych.
- Prowadzenie innych
działań sprzyjających
realizacji
regulaminowych celów
Stowarzyszenia.
- Współpraca z
organizacjami i
instytucjami z którymi
taka współpraca okaże się
potrzebna dla realizacji
zadań regulaminowych
Stowarzyszenia.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

5

6

7

8

9

10

11

12

13

łącznie. Dla
ważności innych
pism i
dokumentów
wystarczający jest
podpis Prezesa
lub innego
członka Zarządu.
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Akademia
Samoobrony
"Personal Protect"

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

3
data wpisu:
2017.06.06

4

5

1.1) Działanie na rzecz
ul. Słoneczna 42a
zdrowego trybu życia
Jasło
poprzez treningi
38-200
samoobrony i systemów
walk.
2) Zapobieganie
negatywnym skutkom
wynikającym z braku
wiedzy i świadomości w
społeczeństwie na temat
bezpieczeństwa
osobistego oraz braku
reakcji fizycznej.
3) Wszechstronne
propagowanie informacji,
metod i technik w
zakresie działalności
związanej z samoobroną i
systemami walki.
4) Promocja i popieranie
zdrowego trybu życia i
współżycia w
społeczeństwie poprzez
uprawianie samoobrony i
systemów walk.
5) Pobudzanie
świadomości
społeczeństwa w zakresie
zdrowego trybu życia i
jego osobistej ochrony.
2. Województwo
podkarpackie i
województwo
małopolskie
3. 1) Organizowanie
treningów, spotkań,
prelekcji, wystaw oraz
innych imprez.
2) Utworzenie ośrodka
informacji wirtualnej.
3) Prowadzenie
działalności
wydawniczej.
4) Współpraca z
wszelkimi osobami oraz
instytucjami o podobnych
celach działania.
5) Występowanie z
wnioskami i opiniami do
właściwych władz i
urzędów oraz sądów w
przypadkach zaistnienia
takiej potrzeby.

6

7

Zarząd:
Stowarzyszenie
Grzegorz Mitoraj zwykłe nie
funkcja: Prezes posiada organu
kontroli
Marek
wewnętrznej.
Kocimowski
funkcja:
Sekretarz

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2017.05.13
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki: 2

Robert Jurkowski
funkcja: Skarbnik
Grzegorz
Ciężabka funkcja:
Członek

Sposób
reprezentowania:
Do zawierania
umów, udzielania
pełnomocnictwa i
składania innych
oświadczeń woli
w sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
upoważnionych
przez Zarząd jego
członków.

strona 3 z 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6) Inne działania
realizujące cele
statutowe.
4

Stowarzyszenie
Rodzinnych
Ogrodów
Działkowych
"Kolejarz"

data wpisu:
2018.06.19

1.- Prowadzenie
Rodzinnego Ogrodu
Działkowego "Kolejarz"
w Jaśle,
- zaspakajanie
wypoczynkowych,
rekreacyjnych i
rehabilitacyjnych potrzeb
społeczeństwa poprzez
umożliwienie
prowadzenia upraw
ogrodniczych,
- integracja
wielopokoleniowej
rodziny, wychowanie
dzieci w zdrowych
warunkach oraz
zachowanie aktywności i
zdrowia emerytów i
rencistów,
- integracja społeczna
osób w wieku
emerytalnym oraz
niepełnosprawnych
2. obszar Rzeczpospolitej
Polskiej

ul. Baczyńskiego
27 lok. 12
Jasło
38-200 Jasło

Zarząd:
Tadeusz
Konieczny
funkcja: prezes

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

NIE

numer teczki: 4

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
Barbara Matysik wewnętrznej.
funkcja: W-ce
Prezes

NIE

numer teczki: 6

3.

6

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń
Wiejskich w
Lublicy

data wpisu:
2018.07.05

1.

2.

3.

ul. Lublica 63 A Zarząd:
Lublica
Ewa Ziarko
38-214
funkcja: Prezes

Teresa Ochałek
funkcja: skarbnik

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Stowarzyszenie na
Rzecz
Praworządności o
Ochrony
Środowiska

3
data wpisu:
2018.07.20

4
1.1. Działania na rzecz
przestrzegania
powszechnie
obowiazujacego prawa
2, Działania na rzecz
ochrony środowiska i
zasobów naturalnych
3. Działania na rzecz
lokalnej historii, tradycji i
kultury
4. Ochrona przed
niepożądanymi zmianami
krajobrazu lokalnego i
kulturowego
2.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ul. Łysa Góra
163
Łysa Góra
38-230 Nowy
Żmigród

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Ryszard Leśko

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2018.05.13
Nr dok.:

numer teczki: 5

ul. Krasińskiego
16 lok. 40
Jasło
38-200 Jasło

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Izabela
Cimachowicz

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

NIE

numer teczki: 7

3.

7

Stowarzyszenie
Animal Patrol

data wpisu:
2018.08.02

1.

2.

3.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Stowarzyszenie na
Rzecz Krzewienia
Historii i Tradycji
"Horodna"

3
data wpisu:
2019.03.01

4

5

6

7

1.1. Dzialalnosc na rzecz
promocji Rzeczpospolitej
Polskiej . Wspieranie
dzial an Druzyny Grodu
Horodna .

ul. Święcany 371
A
Skołyszyn
38-242

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Krystyna Łopata

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8
Aktualny
NIE
regulamin:
Data uchwalenia:
2019.02.02
Nr dok.:

9

10

11

12

13
numer teczki:
RS-II.511.21.2019

2. Realizacja celów
statutowych
Stowarzyszenia tez poza
granicami kraju, z
poszanowaniem
tamtejszego prawa.
3. Działalność na rzecz
integracji europejskiej
oraz rozwijania
kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
4. Promocja skansenów,
muzeów, osrodków
zajmujacych sie
badaniem historii ze
szczególnym
uwzglednieniem
obiektów,
polozonych w
Rzeczpospolitej Polskiej
5.Upowszechnianie i
podtrzymywanie wiedzy
o historii , kulturze i
tradycjach narodowych
oraz rozwój swiadomosci
obywatelskiej i
kulturowej
6. Dzialalnosci na rzecz
ochrony dóbr dziedzictwa
narodowego . .
Poszukiwanie,
wzmacnianie
ipodtrzymywanie tradycji
narodowej, regionalnej.
7.Dzial alnosc
wspomagająca rozwój
wspólnot i społecznosci
lokalnych .
8.Działalność na rzecz
promocji wolontariatu
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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9. Szerzenie dobrych
praktyk oraz tolerancji
Upowszechnianie i
ochrona wolnosci praw
czl owieka oraz swobód
obywatelskich
10. Populalaryzacja
wartosci | elementów
apadknwych kultury
srednim iccznei, sztuki ,
tradycji we wszystkich jej
pmcjawach wsród dzieci ,
ml odziezy i dorosłych
11. Dzialalnosc na rzecz
upowszechniania wiedzy
o historii , kulturze ,
tradycji Europy i Azji .
12. Tworzenie
plaszczyzny wymiany
informacji i doswiadczen
pomiedzy osobami
zajmującymi sie
zawodowo historia,
archeologia
eksperymentalna ,
rzemieslnikami rzemiosl
dawnych , twórcami, a
osobami
zainteresowanymi w/w
tematyka.
13. Działalność naukowa,
edukacyjna, oświatowa i
wychowawcza;
14. Dzial alnosc na rzecz
wspierania i
upowszechniania kultury
fizycznej , sportu,
turystyki, krajoznawstwa
, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
15.. Reprezentowanie
lokalnych srodowisk mil
osników historii i tradycji
formacji wojskowych i
cywilnych na: piknikach
archeologicznych,
festiwalach historycznych
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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,survivalach
historycznych,
sympozjach,
konferencjach i innych
spotkaniach
rekonstrukcyjnych na
arenie krajowej i
miedzynarodowej,
16.Czynny udzial w zyciu
naukowym srodowisk
lokalnych
dotyczacym badan i
propagowania wiedzy o
historii, ze szczególnym
uwzglednieniem
sredniowiecza
17.Dzial alnosc na rzecz
integracji i reintegracji
spol ecznej , zawodowej i
kulturowej osób
zagrozonych
wykluczeniem
spol ecznym
18.Działalność na rzecz
promocji zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej
osób pozostających bez
pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
19. Działalność na rzecz
równouprawnienia kobiet
i mężczyzn , osób
niepełnosprawnych
20. Działalność
wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym
rozwój przedsiębiorczości
2. Cała Polska i Europa

3.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 8 z 13

1
9
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Stowarzyszenie
MATURA 1999

3
data wpisu:
2019.03.14

4

5

1.1) Integracja
ul. T.Czackiego 4
społeczności I Liceum
Jasło
Ogólnokształcącego w
38-200 Jasło
Jaśle
2) Dbanie o dobry
wizerunek liceum oraz
kultywowanie jego
tradycji i przekazywanie
jego dziedzictwa
3) Kultywowanie wśród
członkó stowarzyszenia
oraz członków
społeczności liceum
poczucia przywiazania do
szkoły i kształtowanie w
nich poczucia
odpowiedzialności za nią
oraz promowanie działań
liceum

6
Zarząd:
Urszula Skuba
funkcja: Prezes
Bartosz Igielski
funkcja: Zastępca

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
RS-II.511.24.2019

Gabriela Trzeciak
funkcja: Skarbnik
Justyna Schmidt
funkcja: Członek

2. Rzeczpospolita Polska

3.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Stowarzyszenie "
data wpisu:
Radosna Jesień" w 2019.03.20
Nowym Żmigrodzie

4

5

1.Celem stowarzyszenia ul. Mickiewicza
jest podejmowanie i
(GOK)
rozwijanie społecznych Nowy Żmigród
inicjatyw(kulturalnych, 38-230 Nowy
charytatywnych,
Żmigród
opiekuńczych,
ekologicznych,
dotyczacych rehabilitacji
osób starszych,
niepełnosprawnych, a
także kultury fizycznej i
sportu):
-prowadzenie form
działalności eduk.,
zdrowotnej, kulturalnej
twórczej i
krajoznawczo-turystyczne
j dla osób starszych
- właczanie osób
starszych do systemu
kształcenia ustawicznego
poprzez stymulowanie
rozwoju osobowego oraz
sprawności intelektualnej
i fizycznej
- wspieranie działan
eduk. kulturalnych,
ekologicznych i
rehabilitacyjnych osób
starszych
- udzielanie pomocy
społecznej i charytatwnej
- aktywizacja społeczna i
poprawa jakości życia
osób starszych
- stworzenie warunków
do dobrego starzenia się
-innych działań
społecznych,
profilaktycznych
zapobiegajacych
marginalizacji społecznej
osób starszych
- wspieraniu idei
wolontariatu
- szerzenie przyjaźni i
współpracy pomiędzy
miastami, regionami
2.

6
Zarząd:
Ryszard Bęben
funkcja: Prezes

7
Komisja
Rewizyjna

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
RS-II.511.25.2019

Przewodnicząca
Bogusław
Marta Leśniak
Pogwizd funkcja:
Wiceprezes
Członek Rozalia
Kania
Halina Samsel
funkcja:
Członek Edwarda
Sekretarz
Buczyńska
Zofia Bilska
funkcja: Skarbnik
Jan Nowak
funkcja: Członek

3.
Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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3
data wpisu:
2019.04.02

4
1.

2.

5

6

7
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej.

8

9

10

11

12

13

NIE

3.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO
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Stowarzyszenie
data wpisu:
Społeczno-Kultural 2019.04.16
ne "Dla Żółkowa"

4
1.Celem Stowarzyszenia Żółków
jest między innymi
rozwijanie różnych form
kultury w środowisku
wiejskim, udział w
realizacji zadań sołectwa,
szczególnie w zakresie
kultury, rekreacji i sportu,
integrowanie środowiska
wiejskiego, zwłaszcza
kobiet i propagowanie
zdrowego stylu życia w
rodzinach, wśród
młodzieży i
mieszkańców,
organizacja imprez
okolicznościowych,
rekreacyjno-sportowych i
wycieczek
krajoznwczych,
organizacja pomocy
wzajemnej, w
szczególności osobom
znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej
oraz osobom w starszym
wieku, propagowanie
nowoczesnych rozwiązań
w dziedzinie rolnictwa,
prowadzenia
gospodarstwa domowego
i kształtowania
środowiska wiejskiego,
podejmowanie działań na
rzecz rozwoju i promocji
Żółkowa, propagowanie
kajakarstwa i spływów
kajakowych na terenie
powiatu jasielskiego,
działalność w strefie
zadań publicznych,
podejmowanie innych
zgodnych ze statutem
działań, które okażą się
konieczne do realizacji
statutowej działalności
Stowarzyszenia.
2. Powiat Jasielski

5

6
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela :
Robert Leśniak

7
Komisja
Rewizyjna

8

9
NIE

10

11

12

13
numer teczki:
RS-II.511.31.2019

Przewodniczący
Zbigniew
Czarnecki
Sekretarz
Wojciech
Gajewski
Członek komisji
Aneta Pacocha

3.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 12 z 13

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.

Arisco Sp. z o.o (c) - RESTO

strona 13 z 13

