
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH 

POWIAT SŁUBICKI 

 

Numer 

kolejny 

w 

ewiden- 

cji 

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego 

Daty 

wpisów 

do 

ewidencji 

1. Cel/cele 

działania  

stowarzyszenia zwykłego 

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 

nadzoru 

Uwagi 
2. Teren działania  

stowarzyszenia 

zwykłego 

3. Środki działania 

stowarzyszenia 

zwykłego 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie na 

rzecz rewitalizacji i 

rozwoju demokracji 

„KONTRAPUNKT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2017 

1. 

* inicjowanie, uczestnictwo i przeprowadzenie działań na 

rzecz rewitalizacji, rozwoju i przekształcenia 

przestrzennego miast i obszarów wiejskich na terenie 

Powiatu Słubickiego  

*przywracanie w duchu zrównoważonego rozwoju, 

obszarów i obiektów zdegradowanych do ponownej 

użyteczności  

*uzdrawianie dysfunkcjonalnych i problemowych 

obszarów miejskich i wiejskich 

*włączanie społeczności lokalnej do przeprowadzanych 

działań i wzmacnianie partycypacji społecznej w 

procesach decyzyjnych  

*działanie na rzecz nowoczesnego i zrównoważonego 

rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Słubickiego i 

RP 

*promocja architektury i urbanistyki  

*działanie na rzecz środowiska przyrodniczego  

*zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego na terenie RP, ze szczególnym 

uwzględnieniem wartościowych dzieł architektury i 

urbanistyki, jak i pozytywnie nacechowanych form 

krajobrazu antropogenicznego i przyrodniczego  

*tworzenie nowej wartości w przestrzeni publicznej  

*wspieranie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i 

integracji społecznej  

*szerzenie i promocja kultury i turystyki, a także 

podejmowanie działań na tych polach  

*działania na rzecz współpracy transgranicznej  

*przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

*aktywizacja zawodowa, gospodarcza, społeczna 

mieszkańców Powiatu Słubickiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Wojska 

Polskiego 44/7 

69-100 Słubice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Pana 

Adriana 

Mermera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

26.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

    

 

 

 

 

 

PS.511.115.2015 

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Powiatu 

Słubickiego 

3. 

*partycypacja w tworzeniu aktów prawnych i decyzji 



władz, dotyczących regulaminowej działalności 

Stowarzyszenia, na każdym etapie ich tworzenia  

*przeprowadzenie konsultacji rozmów wśród 

mieszkańców Powiatu Słubickiego na temat potrzeb 

lokalnej społeczności, ze szczególnym podkreśleniem 

obszarów zdegradowanych  

*proponowanie mieszkańcom i władzom potencjalnych 

rozwiązań zauważonych problemów 

*tworzenie, utrzymywanie i wspieranie w lokalnym 

środowisku komórek dyskusyjnych lub organizacyjnych 

do prowadzenia konsultacji i dialogu społecznego, jak i 

rozwiązania kwestii problemowych  

*pomoc w sporządzeniu i realizowaniu gminnych 

programów i projektów na rzecz rewitalizacji  

*współdziałanie z władzami lokalnymi oraz innymi 

instytucjami i organizacjami w zakresie realizacji celów 

Stowarzyszenia 

*Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków 

publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej i we 

wdrażaniu rządowych programów operacyjnych 

*promocje działań Stowarzyszenia i jego członków  

*pozyskiwanie i podtrzymywanie kontaktów krajowych i 

zagranicznych, w tym zwłaszcza z organizacjami o 

zbliżonym profilu działalności  

*rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych 

programów publicznych w zakresie działalności 

Stowarzyszenia  
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MTB Team Słubice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2017 

13.12.2021 

1. 

*promocja wszelkich aktywności fizycznych oraz 

upowszechnianie sportu i rekreacji 

*promocja gminy Słubice, Powiatu Słubickiego oraz 

województwa Lubuskiego w kraju i za granicą  

*profilaktyka zdrowego trybu życia wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. 

Żeromskiego 

10/3 

69-100 Słubice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkami 

zarządu 

stowarzyszenia 

są: 

Prezes: 

Marek 

Rydzewski 

 

Piotr Zalisz – 

członek zarządu 

Marcin Bilski – 

członek zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

29.05.2017 r., 

zmieniony 

uchwałą z dnia 

26.11.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

   SP.511.130.1.2017 

2. 

Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Polski i 

Niemiec  

3.  

*organizacja imprez i eventów sportowo-rekreacyjnych 

*organizacja obozów, zgrupowań szkoleniowych oraz 

szkoleń specjalistycznych  

*organizacja szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

*prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, 

promocyjnej i reklamowej  

*uczestnictwo w imprezach sportowo- rekreacyjnych w 

kraju i za granicą 

*promocję organizacji, instytucji oraz przedsiębiorców w 

zakresie promocji sportu i zdrowego trybu życia 

*współpraca z organizacjami, instytucjami oraz 

przedsiębiorcami w kraju i za granicą 

*koordynowanie działań swych członków, udzielanie im 

pomocy organizacyjnej, programowej, a także w miarę 

możliwości finansowej 

*inne działania proekologiczne 

* budowanie oraz pomoc w budowaniu ścieżek 

rowerowych, tras Single Track, parków ćwiczeń typu 

Street Workout i innych. 
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1. 

*udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu marginalizacji i 

wykluczeniu społecznemu członków Stowarzyszenia 

uzależnionych oraz członków ich rodzin oraz pomocy w 

rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych 

*dążenie do utrzymywania trzeźwości członków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SP.511.131.2.2017 



 

 

Stowarzyszenie 

„Przystań” 

 

 

 

04.09.2017 

16.10.2019 

Stowarzyszenia, niesienie im wszechstronnej pomocy w 

kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu zdrowych 

relacji w stosunkach z najbliższym otoczeniem  

*udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i 

sposobów leczenia uzależnienia i współuzależnienia  

*promocja stylu życia bez alkoholu oraz uświadamianie 

zagrożeń jakie niesie za sobą jego nadużywanie 

 

 

ul. Kościuszki 

19A/2 i 3A 

69-100 Słubice 

Stowarzyszenie 

zwykłe 

reprezentowane 

jest przez Panią 

Monikę 

Smolińską 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwała z dnia 

29.08.2017r ze 

zmianami 

25.09.2018 

 

 

NIE 

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Słubice/ 

powiat słubicki/ cała Polska 

3.*oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu 

poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, 

organizowanie imprez abstynenckich 

*stworzenie warunków osobom uzależnionym do 

spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości, 

rozwijanie w członkach Stowarzyszenia pożytecznych i 

satysfakcjonujących zainteresowań oraz zapewnienie 

niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez 

używek 

*organizowanie spotkań, wyjazdów, obozów, warsztatów 

rehabilitacyjno-terapeutycznych 

*propagowanie i ugruntowanie trzeźwego modelu życia, 

skłanianie osób uzależnionych do podjęcia leczenia 

odwykowego, jak również do wstępowania w szeregi 

członków Stowarzyszenia 

*podnoszenie kwalifikacji osób uzależnionych  

4 

 

 

 

Klub AA Droga 

 

 

 

11.09.2017 

31.01.2022 

1.Prowadzenie do stałej abstynencji członków klubu  

*uczenie kultury życia bez alkoholu, spotkania z 

terapeutami 

*udzielanie informacji i pomocy w celu podjęcia leczenia 

 

 

ul. Inwalidów 

Wojennych 3 

69-110 Rzepin 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Panią 

Romualdę 

Wesołowską 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

Przyjęty 

uchwała z dnia 

04.09.2017r. 

 

 

 

NIE 

   SP.511.132.3.2017 

2.Terenem działania stowarzyszenia jest cały kraj 

3.Wspólne spędzanie czasu całych rodzin (ognisko, 

wycieczki) 

*organizacja rajdów rowerowych i pielgrzymek 

trzeźwościowych 

*udział w spotkaniach i uroczystościach innych klubów 
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Stowarzyszenie 

„PASSSJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.2017 

1. Organizacja, popularyzacja i rozwój gimnastyki 

*upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez 

podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży  

*zespolenie obecnych członków Stowarzyszenia, ich 

rodzin na rzecz wspomagania działalności stowarzyszenia 

*działalność charytatywna, w tym wyrównanie różnic 

społecznych wśród dzieci i młodzieży sportowo 

uzdolnionych 

*organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia gry w piłkę 

nożną i rekreację ruchową 

*promowanie zdrowego trybu życia 

*przeciwdziałanie patologiom społecznym 

*propagowanie i popularyzacja piłki nożnej na terenie 

zaprzyjaźnionych gmin, powiatu słubickiego oraz na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

*stałe podnoszenie poziomu sportowego, doskonalenie 

uzdolnień i sprawności fizycznej członków 

Stowarzyszenia  

*integracja środowiska poprzez organizowanie wspólnych 

imprez sportowych 

*pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń 

między organizacjami o takim samym lub podobnym 

profilu działania 

*działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami 

*współdziałanie z organami administracji samorządowej i 

rządowej, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubiechnia 

Mała 20 69-110 

Rzepin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes 

Stowarzyszenia- 

Joanna Tabaka-

Wypych 

Wiceprezes: 

Andrzej 

Wypych 

Sekretarz: 

Monika 

Ciesielska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja 

Rewizyjna: 

Przewodniczący:  

Łukasz Tabaka 

Członek Komisji 

Rewizyjnej: 

Bożena Tabaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

31.08.2017r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

   SP.511.133.4.2017 



2.Stowarzyszemnia działa na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej  

3.  

*organizowanie spotkań szkoleniowych z trenerami 

zaprzyjaźnionych klubów 

*prowadzenie zajęć planowych 

*organizowanie i udział w zawodach ogólnopolskich i 

międzynarodowych, organizowanie zawodów i pokazów 

charytatywnych oraz zbiórka środków pieniężnych 

*prowadzenie działalność w celu zdobycia środków na 

działalność Stowarzyszenia ( reklama, dofinansowanie 

obozów szkoleniowych, zakup strojów i niezbędnego 

sprzętu sportowego itp. Pomoc materialna i finansowa) 

*urządzanie pokazów sportowych podczas imprez 

sportowych  

*organizowanie turniejów i zawodów z udziałem innych 

klubów i stowarzyszeń sportowych o takim samym 

charakterze działalności 
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Stowarzyszenie 

Atletyczne 

”Basement” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2018 

1. 

*krzewienie kultury fizycznej, sporu, racjonalnego 

odżywiania, zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży 

i dorosłych 

*pomoc w zebraniu funduszy na remont i modernizację 

Siłowni Miejskiej MDK Ośno Lubuskie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Rybacka 3 

69-220 Ośno 

Lubuskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Pana 

Filipa 

Lesikowskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

10.05.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

   SP.511.133.1.2018 

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i gmina 

Ośno Lubuskie 

3. 

*promowanie idei sportowego współzawodnictwa i 

rywalizacji sportowej w duchu fair play 

*prowadzenie zajęć sportowych ze szczególnym 

uwzględnieniem sportów siłowych i kulturystyki 

indywidualnej i grupowej  

*prowadzenie działalności szkoleniowej 

*współdziałanie w tworzeniu miejsc ( siłowni, obiektów 

sportowych itp., służących głownie do trenowania sportów 

siłowych i kulturystyki 

*współprace z Miejskim Domem Kultury w Ośnie 

Lubuskim 

* współpraca z organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami oraz organami administracji samorządowej i 

państwowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i 

sportu 

*współdziałanie z powyższymi organami w celu 

zapewnienia członkom Stowarzyszenia właściwych 

warunków do uprawiania sportu 

*organizacja szkoleń, treningów, zawodów oraz imprez 

sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób 

niepełnosprawnych  

*angażowanie do różnych form aktywności fizycznej 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności fizycznej i 

zainteresowań 

*promowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego 

odżywiania, uprawiania sportu w celu poprawienia jakości 

i długości życia 

*udział członków Stowarzyszenia w imprezach lokalnych, 

ogólnopolskich i międzynarodowych  

*uczestnictwo w kursach, szkoleniach, obozach trenersko- 

instruktorskich i sędziowskich organizowanych na terenie 

kraju i świata 

*Szkolenia mieszkańców gminy Ośno Lubuskie w różnych 

kategoriach wiekowych w sportach siłowych 

*współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, 

rekreacji, zdrowego stylu życia z innymi stowarzyszeniami 

i organizacjami  



*organizowanie turniejów, imprez integracyjnych oraz 

akcji popularyzujących sport ze szczególnym 

uwzględnieniem sportów siłowych i kulturystyki  

*prowadzenie działań dotyczących edukacji sportowej 

wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, osób 

niepełnosprawnych  

*prowadzenie działalności w sferze działań publicznych na 

rzecz ogółu społeczeństwa 

*wspieranie działań społeczności lokalnej gminy Ośno 

Lubuskie służących popularyzacji sportu, w szczególności 

sportów siłowych i kulturystyki, służących krzewieniu 

kultury fizycznej 

*współdziałanie w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i 

sprzętu sportowego  
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Nasze Kunice 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2018 

17.06.2019 

1. 

*prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 

szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży  

*wspieranie rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej 

*integracja mieszkańców wsi 

*przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu 

*ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju 

turystyki i agroturystyki 

*promowanie produktów lokalnych 

 

 

 

 

 

 

 

Kunice 13 

69-100 Słubice 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Panią 

Renatę Drozd 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty 

uchwałą z  

dnia 

17.05.2018r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIE 

   

SP.511.134.1.2018 

2.Terenem działalności Stowarzyszenia jest Gmina 

Słubice, powiat słubicki, województwo lubuskie, cała 

Polska  

3. 

*pomoc prawna dla mieszkańców wsi 

*organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych 

*organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i 

młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, 

teatralnych oraz filmowych 

*organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, 

wykładów 

*czyny społeczne na rzecz ochrony środowiska 

8 
Miłośnicy Sportów 

Motorowych 
05.11.2018 

1.  

*  promowanie sportów motorowych 

*  promowanie zdrowego trybu życia 

69-110 Rzepin 

ul. Elizy 

Orzeszkowej 

26/3 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Pana 

Macieja 

Józefiaka 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą z  

dnia 

02.11.2018r. 

NIE 

   

SP.512.139.7.2018 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo 

Lubuskie. 

3. 

*organizowanie imprez auto-motocrossowych 

*organizacja imprez integracyjnych 

*spotkania z osobami związanymi ze sportem motorowym 

 

9 ART GARAGE 28.11.2018 

1. 

*Rozwój sztuki. 

*Promocja lokalnych artystów. 

*Upiększanie miasta poprzez sztukę. 
ul. Piłsudskiego 

4 

69-100 Słubice 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Pana 

Roberta Kubicę 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

27.11.2018r. 

NIE    SP.512.140.8.2018 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo 

Lubuskie. 

3. 

*Malarstwo 

*Graffiti 

*Eventy artystyczne 

10 

Słubickie 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Kobiet 

28.01.2019 

1. 

*Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, 

gospodarczym, kulturalnym i politycznym. 

*Podejmowanie i wspieranie działań propagujących 

profilaktykę zdrowotną. 

*Upowszechnianie sportu i turystyki. 

ul. Klonowa 14 

69-100 Słubice 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez: Prezes – 

Maria 

Bergandy, 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

24.01.2019r. 

NIE    SP.512.141.9.2019 



2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie realizacji celów 

statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami Polski. 

członkowie 

zarządu: 

Aleksandra 

Orłowska, Anna 

Górska 
3. 

*Działania pomocowe edukacyjne. 

*Organizowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych i 

rozwojowych oraz sportowych. 

*Współpracę z organizacjami i przedsiębiorcami oraz 

instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 

11 

Towarzystwo 

Patriotyczne 

Szczerbiec przy 

Parafii Rzymsko-

Katolickiej w Ośnie 

Lubuskim 

30.01.2019 

1.  

*Propagowanie patriotyzmu wśród mieszkańców. 

*Propagowanie wartości chrześcijańskich wśród 

mieszkańców. 

2. Terenem działania Towarzystwa jest cała Polska, a w 

szczególności teren objęty działaniem Parafii w Ośnie 

Lubuskim. 

3 

*Organizowanie imprez patriotycznych. 

*Współorganizacja imprez o charakterze religijnym. 

*Współzawodnictwo w imprezach kulturalnych. 

*Propagowanie polskości i wartości chrześcijańskich. 

ul. Różana 6 

69-220 Ośno 

Lubuskie 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela 

(wybierany na 3 

letnią kadencję) 

– Andrzej 

Otocki 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

27 stycznia 

2019r. 

NIE 

   SP.512.142.10.2019 

12 

Stowarzyszenie 

Pracowników Służb 

Społecznych 

„Pomocna Dłoń” 

11.02.2019 

10.03.2021 

26.03.2019 

1. 

*Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

*Działalność na rzecz wspierania rodziny. 

*Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

*Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 

*Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i 

wychowania. 

*Promocja i organizacja wolontariatu. 

*Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

*Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 

*Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w 

wieku emerytalnym. 

*Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym. 

*Działalność w zakresie rewitalizacji. 

*Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych. 

*Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

*Działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr 

narodowych oraz tradycji. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo 

Lubuskie. 

3. 

*Prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup 

wsparcia związanych z profilaktyką i promocją zdrowia 

we wszystkich jego aspektach. 

*Prowadzenie edukacji, poradnictwa, grup wsparcia w 

zakresie pomocy społecznej. 

*Organizację spotkań edukacyjnych w zakresie zdrowia, 

Pl. Wolności 

17f 

69-100 Słubice 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

Zdzisława 

Rabenda, 

Magdalena 

Komejsza, 

Dorota Trafna 

(do 

reprezentacji 

wymagane są 

podpisy dwóch 

członków 

zarządu. 

Wyjątek 

stanowią 

transakcje 

bankowe, które 

mogą być 

dokonywane 

przez jednego 

członka. 

Członek ten jest 

wybierany 

przez Zarząd 

Stowarzyszenia 

zwykłą 

większością 

głosów i 

powoływany 

uchwałą. 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

07.02.2019r. 

Zmieniony 

uchwałą z dnia 

05.03.2021r. 

Zmieniony 

uchwałą z dnia 

24.03.2021 r. 

NIE 

   SP.512.143.11.2019 



pomocy społecznej i rozwoju osobistego: warsztatów, 

szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, 

treningów, imprez kulturalnych, akcji społecznych. 

*Organizowanie i realizacja środowiskowych programów 

profilaktyczno – edukacyjno – wychowawczych. 

*Prowadzenie działań na rzecz osób uzależnionych oraz 

członków ich rodzin. 

*Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

*Realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 

członków ich rodzin. 

*Organizowanie warsztatów twórczych. 

*Organizowanie wszelkich form wsparcia rodzin oraz osób 

w podeszłym wieku. 

*Organizowanie wszelkich form wsparcia osób 

bezdomnych, w tym prowadzenie hostelu i ogrzewalni. 

*Organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i 

młodzieży. 

*Prowadzenie działalności turystyczno-sportowo-

rekreacyjnej. 

*Współpracę z administracją publiczną rządową i 

samorządową, w tym korzystanie ze środków publicznych, 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

placówkami służby zdrowia i innymi instytucjami w kraju 

i za granicą. 

*Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju 

umysłowego, psychicznego, społecznego osób objętych 

działalnością stowarzyszenia. 

 

 

 

13 

 

Groovie Spot 

 

29.05.2019 

 

 

1. 

*Organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych. 

*Organizacja imprez masowych. 

*Szerokie działania promocyjne przyczyniające się do 

rozwoju turystyki oraz wizerunku regionu. 

*integracja i aktywizacja mieszkańców regionu. 

*zbiórki i działania charytatywne. 

2. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska. 

3. 

*Organizowanie imprez okolicznościowych typu: Food 

truck festiwale (połączonych z występami muzyki 

niekomercyjnej). 

*Eventy muzyczne w nietypowych miejscach (góry, 

jeziora, spływy rzekami). 

*Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów 

publicznych i prywatnych oraz składek członkowskich. 

*Promocje i kampanie reklamowe między innymi na 

portalach społecznościowych (funpage, facebook, 

instagram, youtube itp.). 

 

 

ul. 

Przemysłowa 2, 

69-220 Ośno 

Lubuskie 

 

Stowarzyszenie 

Zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Pana 

Wojciecha 

Kowalskiego 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

10 maja 2019 

r., zmieniony 

uchwałą z dnia 

26 maja 2019 

r. 

NIE    SP.512.144.12.2019 



14 Bliżej Natury 08.05.2020 

1. 

*Tworzenie więzi międzyludzkich i reintegracja społeczna 

oraz zawodowa. 

*Działalność społecznie użyteczna. 

2. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo 

lubuskie. 

3. 

*Prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – 

kulturalnej oraz na rzecz środowiska lokalnego. 

*Prowadzenie pozaszkolnych forma edukacji związanych 

z rozwojem własnych zainteresowań. 

*Artystyczną i literacką działalność twórczą. 

ul. Chopina 4, 

69-108 Cybinka 

Stowarzyszenie 

Zwykłe jest 

reprezentowane 

przez Pana 

Daniela 

Krawczyka 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

30 kwietnia 

2020 r. 

NIE    SP.512.2.2020 

15 Ekologiczna Gmina 16.06.2020 

1. 

*Wszelkie działania, w jak najszerzej rozumianym 

znaczeniu, zmierzające do ochrony środowiska 

naturalnego i zasobów przyrody oraz ochrony krajobrazu, 

a także zmierzające do zachowania ładu przestrzennego na 

dowolnym terenie, a w szczególności na terenie Gminy 

Słubice – oraz z uwzględnieniem i przy zachowaniu i 

poszanowaniu tradycji kulturowo – historycznych tych 

terenów (w tym pomników przyrody i obiektów 

zabytkowych). 

2. Teren działalności  - dowolny. 

3. Wszelkie faktyczne i prawne działania zmierzające do 

osiągnięcia celów, a w szczególności : występowania z 

apelami, wnioskami i wszelkimi inicjatywami 

uchwałodawczymi do wszelkich organów administracji 

publicznej, w tym samorządowej i rządowej w zakresie 

określonym przez cele i w granicach obowiązujących 

ustaw oraz zaskarżanie wszelkich rozstrzygnięć 

dotyczących materii będącej przedmiotem działalności 

stowarzyszenia, a w szczególności planów miejscowych, 

decyzji o warunkach zabudowy, decyzji budowlanych – w 

tym pozwoleń na budowę (także w granicach i w oparciu o 

obowiązujące prawo) – ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów zielonych, zalesionych, zakrzewionych, czy 

bagiennych oraz jezior stanowiących siedliska wszelkich 

gatunków zwierząt (nie tylko objętych ochroną 

gatunkową) oraz popularyzacja ekologicznych form 

współistnienia z otaczającą przyrodą na dowolnych 

terenach i obejmującej sfery dowolnej działalności 

ludzkiej, z uwzględnieniem i przy zachowaniu i 

poszanowaniu tradycji kulturowo – historycznych tych 

terenów. 

ul. Sosnowa 7, 

69-100 Słubice 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Jacek Karp 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą nr 1 z 

dnia 9 czerwca 

2020 r. 

NIE    SP.512.3.2020 

16 

Słubickie 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Zwierząt 

„Szarik” 

23.09.2020 

1.  

*Pomoc bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom, w 

szczególności psom i kotom. 

*Ograniczenie populacji psów i kotów. 

*Wdrożenie programu masowych szczepień, kastracji 

psów i kotów. 

*Edukacja społeczeństwa w zakresie pomocy bezdomnym 

i krzywdzonym zwierzętom. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska. 

3.  

*Dokarmianie bezdomnych zwierząt. 

Plac Przyjaźni 

25/51, 69-100 

Słubice 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

Julia Chruściel, 

Emilia Sasin, 

Bożena Anna 

Kostrzewska 

 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą 

w dniu 

15.09.2020 r. 

NIE    SP.512.4.2020 



*Umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych. 

*Przygotowywanie psów i kotów do adopcji (sterylizacja, 

kastracja, odrobaczanie, szczepienie). 

*Szukanie osób zainteresowanych adopcją – ogłoszeni 

a w prasie, na stronach internetowych, miejscach 

przeznaczonych do umieszczania ogłoszeń. 

*Przekazywanie zwierząt do adopcji i monitorowanie ich 

dalszych losów. 

*Udzielanie wsparcia materialnego osobom w trudnej 

sytuacji finansowej adoptującym psy i koty. 

*Prowadzenie wykładów, pokazów, szkoleń z udziałem 

specjalistów, 

*Współpracę ze Starostwem powiatowym w Słubicach, 

Urzędami Gmin należących do powiatu słubickiego oraz 

Urzędem Miasta w Słubicach. 

*Współpracę ze Strażą Miejską w Słubicach w zakresie 

odławiania zwierząt i umieszczania w schronisku. 

* Monitorowanie losów zwierząt umieszczanych w 

schronisku. 

*Współpracę z Policją w Słubicach celem pomocy 

krzywdzonym zwierzętom. 

*Współpracę z innymi instytucjami prowadzącymi 

działalność na rzecz zwierząt. 

*Pozyskiwanie środków finansowych na prowadzoną 

działalność. 

*Przyjmowanie darów ułatwiających dokarmianie i 

utrzymanie zwierząt. 

17 Kai Music 01.02.2021 

1. 

* Wspieranie młodzieży uzdolnionej wokalnie. 

* Promocja młodych artystów. 

* Udział w konkursach, przeglądach, koncertach. 

* Współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie 

działania stowarzyszenia. 

* Organizowanie nagrań, płyt, teledysków. 

* Rozpowszechnianie działalności młodych talentów w 

sposób tradycyjny, jak i przez internet. 

* Współpraca z organizacjami i instytucjami 

zaangażowanymi w działalność muzyczną. 

2. 

Terenem działania stowarzyszenia jest Ośno Lubuskie i 

obszar kraju. 

3. 

* Organizację koncertów, warsztatów dla młodych 

wokalistów. 

* Współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami 

zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. 

* Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej. 

* Propagowanie i popularyzacja działalności 

stowarzyszenia. 

* Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów 

statutowych. 

ul. Jeziorna 29 

69-220 Ośno 

Lubuskie 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Ireneusz 

Gniecioszek 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą 

w dniu 22 

stycznia 2021 

r. 

NIE    SP.512.1.2021 

18 Wataha zachodnia 26.02.2021 

1. 

* Promowanie wsi, gminy, regionu oraz wspieranie 

inicjatyw lokalnych w celu zintegrowania mieszkańców. 

* Tworzenie, zachowanie, ochrona i rewitalizacja walorów 

kulturowych, przyrodniczych terenów wiejskich. 

ul. Drzecin 11 

69 – 100 

Słubice 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą 

w dniu 2 

lutego 

 2021 r. 

NIE    SP.512.2.2021 



* Podtrzymywanie tradycji narodowej w tym regionalnej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

* Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego 

wypoczynku, w tym organizowanie obozów, wycieczek, 

kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych. 

* Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 

ekologii lub zdrowej żywności. 

* Ochrona zdrowia, w tym promocja zdrowej żywności, 

lokalnych wyrobów, rękodzieła oraz zdrowego stylu życia, 

* Pobudzanie aktywności i udziału w życiu publicznym, 

kulturalnym ludzi starszych, samotnych, 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży – działania 

wielopokoleniowe i wielokulturowe. 

* Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka. 

* działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i 

wychowania. 

* Przeciwdziałanie patologiom, złym nawykom – edukacja 

i promocja zdrowego trybu życia. 

* Budowanie świadomości obywatelskiej, 

upowszechnianie i działalność w zakresie ochrony 

wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji. 

* Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa. 

* działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. 

* Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym 

zmianom w środowisku lokalnym, w zakresie 

popularyzacji wiedzy na temat historii Polaków. 

* Działalność samopomocowa, szkoleniowa i doradcza w 

celu podniesienia swoich kompetencji. 

* Propagowanie postaw propolskich, jednoczenie Polaków 

ponad podziałami. 

* Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. 

* Gromadzenie środków finansowych na działalność 

stowarzyszenia. 

2. 

Terenem działania jest Polska. 

3. 

* Inicjowanie i współorganizowanie akcji społecznych. 

* Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji. 

* Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnacja polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

* Spotkania i dyskusje. 

* Warsztaty artystyczne. 

* Współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnym 

zakresie działań. 

* Publikacje dziennikarskie. 

* Sesje zdjęciowe. 

* Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

Krzysztof Fink 



przyrodniczego. 

* Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości. 

19 

Słubicka Inicjatywa 

Demokracji 

Obywatelskiej 

03.09.2021 

19.11.2021 

1. 

* Dbałość o skuteczną współpracę między mieszkańcami 

powiatu słubickiego a władzami samorządowymi, 

społeczną aktywizacją mieszkańców oraz poprawę 

przepływu informacji na poziomie lokalnym w oparciu o 

trzy filary: jawność, obiektywizm i działanie dla dobra 

wspólnego. 

* Integracja środowiska lokalnego do działania na rzecz 

współpracy ze szkołą, wspierania realizacji jej zadań 

edukacyjnych i wychowawczych. 

* Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 

zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w 

przedsięwzięciach edukacyjno kulturalnych, w 

szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także 

wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej 

sytuacji życiowej. 

* Wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży. 

*Kształtowanie postaw pro kulturalnych i prospołecznych 

wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

* Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym 

zmianom w środowisku lokalnym w zakresie pokonywania 

barier mentalnych szczególnie w odniesieniu do osób 

niepełnosprawnych. 

* Współpraca z instytucjami państwowymi oraz 

organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą . 

* Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych, ze szczególnym 

uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

* Propagowanie twórczości artystycznej, rozbudzanie 

talentów. 

* Działalność samopomocowa, szkoleniowa i doradcza, 

inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu 

zgromadzenia środków finansowych na działalność 

statutową stowarzyszenia. 

* Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i 

edukacyjnych. 

* Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w jak 

najszerszym rozumieniu tych pojęć. 

* Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej, w tym dotkniętych przemocą domową oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

* Przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego. 

* Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. 

* Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego. 

* Działanie na rzecz kształtowania otwartego 

społeczeństwa m.in. poprzez podejmowanie dialogu 

międzykulturowego, międzyreligijnego, 

międzynarodowego. 

* Działania na rzecz zachowania i promocji dorobku 

mniejszości narodowych. 

* Promocja kultury chrześcijańskiej. 

* Animowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

Ul. 

Piłsudskiego 3-

4, lokal 32,  69-

100 Słubice 

 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Jacek Kotuła 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą 

w dniu 18 

sierpnia 

2021 r. 

NIE    SP.512.6.2021 



świadczenie poradnictwa obywatelskiego. 

* Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo , 

informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe i 

podmioty działające na rzecz społeczności lokalnej. 

* Działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju 

zawodowego i przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie 

wśród grup zagrożonych wykluczeniem. 

* Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. 

* Działania na rzecz rozwoju turystyki. 

2. Terenem działania jest powiat słubicki. 

3. 

* Inicjowanie, rozwój i popularyzację narzędzi 

partycypacji społecznej. 

* Społeczną kontrolę władz publicznych oraz podmiotów 

im podległych. 

*Działania na rzecz jawności i transparentności życia 

publicznego w powiecie słubickim. 

* Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych 

poprzez działalność informacyjną, edukacyjną oraz 

wydawniczą. 

* Redagowanie i wydawanie pism, gazetek, ulotek, 

materiałów wideo, prowadzenie rozgłośni radiowej, stron 

internetowych. 

* Reprezentowanie interesów mieszkańców przed 

władzami. 

* Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie 

realizacji celów statutowych. 

* Wszelkiego rodzaju działalność turystyczna, jej 

propagowanie, wspieranie, promocja, organizowanie 

wycieczek, rajdów spływów, itp. 

* Promocję i organizację wolontariatu. 

* Organizowanie festynów, koncertów, wystaw, zlotów, 

pokazów, itp. 

* Organizowanie szkoleń, spotkań, prelekcji, wykładów, 

pogadanek, itp. 

* Inne działania realizujące cele regulaminowe. 

20 Wędka 12.10.2021 

1. 

* inspirowanie o realizacja działań na rzecz społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego rozwoju Gminy Cybinka, 

* inspirowanie i realizacja działań proekologicznych oraz 

propagowanie odpowiedzialności ekologicznej, 

* kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalno 

– historycznego Gminy Cybinka, 

* rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności 

wspieranie ruchu obywatelskiego i działań sektora 

organizacji pozarządowych, 

* wyrażanie opinii w zakresie potrzeb mieszkańców 

Gminy Cybinka wobec władz samorządowych i 

administracyjnych różnych szczebli, 

* promowanie Gminy Cybinka w kraju i za granicą. 

2. 

Terenem działania jest Gmina Cybinka. 

3. 

* działalność charytatywna 

* działania na rzecz wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju Gminy Cybinka, w szczególności poprzez 

Rąpice, 69-108 

Cybinka, ul. 

Nadjeziorna 4 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Damian 

Sylwestrzak 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą w 

dniu 6 

października 

2021 r., 

zmieniony 

uchwałą w 

dniu 8 

października 

2021 r, 

NIE    SP.512.8.2021 



stworzenie warunków oraz infrastruktury wspierającej 

rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny, 

* rozbudzanie zainteresowania regionem – stanem 

środowiska naturalnego, historią i kulturą, rozwojem 

gospodarczym i potencjałem turystycznym, 

* organizowanie imprez i przedsięwzięć integracyjnych , 

kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych. 

 

21 Misja - przyszłość 12.10.2021 

1. 

* inspirowanie o realizacja działań na rzecz społecznego, 

gospodarczego i kulturalnego rozwoju Gminy Cybinka, 

* inspirowanie i realizacja działań proekologicznych oraz 

propagowanie odpowiedzialności ekologicznej, 

* kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalno 

– historycznego Gminy Cybinka, 

* rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności 

wspieranie ruchu obywatelskiego i działań sektora 

organizacji pozarządowych, 

* wyrażanie opinii w zakresie potrzeb mieszkańców 

Gminy Cybinka wobec władz samorządowych i 

administracyjnych różnych szczebli, 

* promowanie Gminy Cybinka w kraju i za granicą. 

2. 

Terenem działania jest Gmina Cybinka. 

3. 

* działalność charytatywna 

* działania na rzecz wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju Gminy Cybinka, w szczególności poprzez 

stworzenie warunków oraz infrastruktury wspierającej 

rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny, 

* rozbudzanie zainteresowania regionem – stanem 

środowiska naturalnego, historią i kulturą, rozwojem 

gospodarczym i potencjałem turystycznym, 

* organizowanie imprez i przedsięwzięć integracyjnych , 

kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych. 

 

69-108 

Cybinka, ul. 

Dąbrowskiego 

4/2 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Magdalena 

Rafalska 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą nr 

3/2021 w dniu 

6 października 

2021 r. 

Zmieniony 

uchwałą nr 

7/2021 w dniu 

8 października 

2021 r. 

NIE    SP.512.9.2021 

22 

BASKET 

OLDBOYS 

SŁUBICE 

18.10.2021 

1. 

* wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

w tym rekreacji ruchowej wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych na terenie działania stowarzyszenia, 

* promocja miasta na terenie województwa lubuskiego 

oraz całego kraju, 

* promocja koszykówki na wszystkich płaszczyznach 

medialnych, 

* tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i 

doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 

zainteresowanymi, 

* upowszechnianie i rozwijanie wśród członków oraz ich 

rodzin specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie 

różnych form aktywności fizycznej, w szczególności 

koszykówki, 

* nawiązanie współpracy z władzami lokalnymi, 

podmiotami gospodarczymi, innymi instytucjami pożytku 

publicznego, w celu realizacji założeń regulaminu, 

* nawiązanie współpracy z dysponentami obiektów 

sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w celu ich 

69-100 Słubice, 

ul. Aleja 

Niepodległości 

6/2 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Rafał 

Rutkowski 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą nr 

2/2021 z dnia 

8 października 

2021 r. 

NIE    SP.512.10.2021 



wynajęcia lub wydzierżawienia do realizacji założeń 

regulaminu. 

2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. 

* organizowanie: imprez sportowych, spotkań, treningów, 

szkoleń dla młodzieży i seniorów, meczy pokazowych, 

* uczestniczenie w imprezach sportowych, 

* wspieranie działań innych podmiotów prowadzących 

działalność zbieżną z celami stowarzyszenia, 

* wspieranie działań zmierzających do popularyzacji 

koszykówki w naszym regionie, 

* działanie marketingowe i promocyjne, 

* inne działania realizujące cele statutowe. 

23 
AER Airsoft Elite 

Rangers Słubice 
02.11.2021 

1. 

* zrzeszanie ludzi grających hobbystycznie w ASG 

2. Terenem działania jest miejscowość Słubice 

3. 

* cotygodniowe wspólne spotkania graczy 

69-100 Słubice 

ul. Konstytucji 

3go Maja 67/5 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

Mateusz 

Kowalski – 

prezes zarządu, 

Paweł 

Karbownik – 

członek 

zarządu, 

Michał 

Markiewicz – 

członek zarządu 

(do 

reprezentowania 

Stowarzyszenia, 

w szczególności 

zaciągania 

zobowiązań 

majątkowych 

wymagane są 

podpisy dwóch 

członków 

zarządu 

działających 

łącznie, w tym 

prezesa). 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą nr 

3/2021 z dnia 

06.10.2021 r., 

zmieniony 

uchwałą nr 4 z 

dnia 

20.10.2021 r. 

NIE    SP.512.7.2021 

24. Miłośnicy Kina 02.11.2021 

1. 

* rozwój kultury filmowej i prowadzenie edukacji 

filmowej, 

* wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia warunków 

powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i 

światowej sztuki filmowej, 

* promocja i upowszechnianie wiedzy o kinematografii 

artystycznej, niezależnej oraz alternatywnych gatunkach 

twórczości filmowej, 

2. Terenem działania jest gmina Rzepin 

3. 

* realizację ogólnie dostępnych imprez kulturalnych w tym 

filmowych, 

* organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów o tematyce 

związanej z kinematografią, 

69-110 Rzepin, 

ul. Słubicka 17 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez 

przedstawiciela: 

Tomasz 

Sidorkiewicz 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą nr 2  

w dniu 

22.10.2021 r. 

NIE    SP.512.11.2021 



* podejmowanie innych działań służących realizacji celów. 

25 Leubuzzi 13.12.2021 

1. 

* działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

*działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych, w tym m.in. działanie na rzecz 

pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, 

* działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej, kulturowej i przynależności do 

społeczności lokalnej, 

* nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 

* działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 

* działania na rzecz wysokiej jakości architektury, 

urbanistyki, ładu przestrzennego i środowiska, 

* działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, 

* krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i 

dorosłych, w tym m.in. działania wspomagające rozwój 

turystyki, 

* promowanie solidarności i sprawiedliwości społecznej, 

* ochrona przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją, 

* wspieranie oraz ochrona wolności i praw człowieka, 

* kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 

* upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

* promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, 

* upowszechnianie i ochrona praw konsumenta, 

* aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Polski do 

uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym kraju oraz 

świata, 

* działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

* promocja i organizacja wolontariatu, 

* wsparcie dla osób wykluczonych społecznie. 

2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

ze szczególnym uwzględnieniem województwa 

lubuskiego. 

3. 

* działalność wydawniczą, szkoleniową i instruktażową, 

* wygłaszanie prelekcji, organizowanie seminariów i 

kursów, 

* inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i 

samorządowych do stosowania nowoczesnych technik 

ochrony środowiska,  

* gromadzenie zbiorów informacyjnych z zakresu 

zrównoważonego rozwoju, budowy społeczeństwa 

obywatelskiego i szerzenia tolerancji, 

* współpracę z organizacjami i instytucjami, których 

program i działalność są zbieżne z celami Stowarzyszenia, 

* organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, imprez 

publicznych, spotkań, wystaw, a także innych form 

działalności, 

* prowadzenie działalności informacyjnej, 

69-220 Ośno 

Lubuskie, ul. 

Grunwaldzka 

36 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

 Alicja 

Matwiejczuk , 

Joanna 

Zalewska , 

Łukasz Dudzic. 

Do zawierania 

umów, 

udzielania 

pełnomocnictwa 

i składania 

innych 

oświadczeń 

woli w 

szczególności w 

sprawach 

majątkowych 

wymagane są 

podpisy dwóch 

członkiń lub 

członków 

Zarządu 

działających 

łącznie.  

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą z dnia 

05.12.2021 r. 

NIE    SP.512.13.2021 



* nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z 

innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą, 

* nawiązywanie i współpracę z autorytetami życia 

społecznego, kulturalnego, politycznego, władzami 

samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorcami i ich 

organizacjami, szkołami wyższymi i naukowcami. 

26 

Klub Pasjonatów 

Motoryzacji i 

Techniki „NAGAR” 

25.02.2022 

1. 

* integrowanie środowiska pasjonatów dawnej techniki i 

motoryzacji w Słubicach, 

* wspieranie społecznej aktywności obywateli, 

* tworzenie pozytywnego wizerunku Słubic jako miasta 

przyjaznego pasjonatom dawnej motoryzacji. 

2. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita 

Polska. 

3. 

* współpracę z polskim i lokalnym środowiskiem 

motocyklowym, 

* współpracę z władzami samorządowymi i innymi 

środowiskami, 

* prowadzenie działalności informatycznej i promocyjnej 

Słubic. 

69-100 Słubice 

ul. Drzymały 10 

E 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

Marek Walczak 

– prezes 

zarządu, 

Marek Półtorak 

– członek 

zarządu, 

Krzysztof 

Kozyra – 

członek zarządu 

Do 

reprezentowania 

Stowarzyszenia, 

w szczególności 

zaciągania 

zobowiązań 

majątkowych 

wymagane są 

podpisy dwóch 

członków 

zarządu 

działających 

łącznie, w tym 

prezesa. 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą nr 2 z 

dnia 

09.02.2022 r. 

NIE    SP.512.4.2022 

27 „Forma Cybinka” 25.02.2022 

1. 

* upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki 

oraz aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, 

* aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniom osób 

starszych i młodzieży, 

* promocja sportu oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair 

– play, 

*  przeciwdziałanie uzależnieniom 

2. 

* społeczną aktywność członków stowarzyszenia 

* organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i 

zajęć sportowych, 

* organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa 

sportowego, 

* uczestnictwo w imprezach sportowych, 

* upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, 

* organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, 

turniejach, konkursach oraz innych masowych imprezach 

w sferze kultury fizycznej, 

*organizację i prowadzenie obozów sportowo – 

rekreacyjnych, 

* podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się 

celowe dla realizacji działalności zgodnej z regulaminem, 

69-108 

Cybinka, ul. 

Sienkiewicza 

12. 

Stowarzyszenie 

zwykłe jest 

reprezentowane 

przez zarząd: 

Witold Cholewa 

– prezes 

zarządu, 

Anita 

Radkiewicz –  

członek 

zarządu, 

Kamila 

Kozinoga – 

członek 

zarządu, 

Anna 

Kalinowicz -, 

członek 

zarządu. 

Do składania 

oświadczeń 

woli w imieniu 

Stowarzyszenia, 

Stowarzyszanie 

zwykłe nie 

posiada organu 

kontroli 

wewnętrznej 

Przyjęty 

uchwałą nr 2 z 

dnia 

10.01.2022 r. 

NIE    SP.512.3.2022 



* współdziałanie z władzami samorządowymi, 

instytucjami, organizacjami, innymi stowarzyszeniami, 

których działalność jest zbieżna z celami działalności 

stowarzyszenia. 

 

w tym w 

sprawach 

majątkowych, 

uprawnionych 

jest dwóch 

członków 

zarządu 

działających 

łącznie. 

 

 

 


