
 EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CHEŁM

Numer
kolejny

w
ewiden

cji

Nazwa
stowarzyszenia

zwykłego

Daty wpisów
do ewidencji1)

1. Cel/cele
działania 
stowarzyszenia 
zwykłego2)

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego5)

Organ
kontroli

wewnętrznej
stowarzyszeni

a
zwykłego6)

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego7)

Status
organizacji

pożytku
publicznego8)

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego9)

Likwidator
stowarzyszenia

zwykłego10)

Zastosowanie
wobec

stowarzyszenia
zwykłego
środków

nadzoru11)

Uwagi12)2. Teren działania 
stowarzyszenia
zwykłego3)

3. Środki działania
stowarzyszenia
zwykłego4)

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

1 Stowarzyszenie
Arisoft  Grim
Reapers-
Chełm    

08 sierpnia 
2016r. 

21 listopada 
2017r.
    
30 kwietnia  
2018r.

04 czerwca 
2018r.

1.1.Popularyzowani
e w społeczeństwie
gry zespołowej ,,Air
Soft  Gun"  zwanej
dalej  ,,ASG"
charakteryzującej
się  wykorzystaniem
pneumatycznych
replik  broni  palnej.
2.Propagowanie
wspólnego
uprawiania  sportu  i
aktywnej   rekreacji.
3.  Uczenie
zdyscyplinowanego
życia  w  zespole.
4.  Promowanie
pozyrtywnych  cech
charakteru  w
społeczeństwie,  w
tym  kształtowanie
postaw
obywatelskich  i
proobronnych.
5.  Propagowanie
sportów
strzeleckich,
biegów  i  marszów
na  orientację.
6.Działanie  na
rzecz
propagowania
wśród  społeczności
umiejętności
udzielania
pierwszej  pomocy.
7.Upowszechnianie
wiedzy  dotyczącej
militariów  i

Adres
siedziby:  ul.
Św.  Jadwigi
Królowej  9,
22-100
Chelm

Karolina Całko -
Dowódca 
Stowarzyszenia;
Łukasz Nowosad-
Zastępca Dowódcy
Stowarzyszenia;
Michała Sawicz - 
Sekretarz 
Stowarzyszenia.

     Brak Data uchwalenia 
regulaminu:           
31 lipca 2016r. 

 Uchwała Nr 5   z 
dnia                 10 
listopada 2017r.    
w sprawie 
przyjęcia zmian do
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Airsoft Girm 
Reapers- Chełm

Uchwała Nr  11   z
dnia                 24 
kwietnia 2018r.     
w sprawie 
przyjęcia zmian do
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Airsoft Girm 
Reapers- Chełm

Uchwała Nr  14     
z dnia                 
28 maja 2018r.      
w sprawie 
przyjęcia zmian do
Regulaminu 
Stowarzyszenia 
Airsoft Girm 
Reapers- Chełm

     Nie      -      -      -



wojskowości.
8.  Niedochodowa
działalność
kulturalna.
9.  Wspieranie  i
animowanie
aktywności
społecznej  w
środowiskach
lokalnych.
10.  Niedochodowe
propagowanie
aktywnych  form
rozyrwki  i  rozwoju
osobowego
poprzez
organizowanie
rekonstrukcji
historycznych  oraz
imprez  Airsoft.
11.  Integracja
środowiska
airsoftowego  i
surwiwalowego.
12.  Działalnośc
dobroczynna  i
charytatywna.

2.Terenem działania
jest  obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej.

Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1.  systematyczne
doskonalenie
umiejętności
sportowych
członków
Stowarzyszenia.
2.wymianę  i
rozpowszechnianie
informacji
promocyjnych
dotyczących
Stowarzyszenia.
3.Tworzenie
warunków  do
zaspokajania
zainteresowań
członków  przede
wszystkim  w
zakresie
kształcenia
ogólnego  i



specjalistycznego.
4.  Udział  w
obchodach  i
uroczystościach
narodowych  na
zasadach
określonych  dla
obywateli RP.
5.Udział  członków
Stowarzyszenia  w
grach  terenowych,
szkoleniach  i
symulacjach
militarnych.
6.  Organizowanie
gier  terenowych,
szkoleń  i  symulacji
militarnych.
7.  Współpracę  z
organizacjami
rządowymi,
pozarządowymi  i
samorządowymi.
8.Podnoszenie
umiejętności  kadry
szkoleniowej.
9.Kształtowanie  i 
umacnianie w 
społeczeństwie , 
zwłaszcza wśród 
młodzieży, 
obywatelskiej 
postawy wobec 
spraw obronności 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
10. 
Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
turystyki, rozwoju 
dyscyplin sportu, w 
tym sportu 
wyczynowego, 
wchodzących w 
zakres 
zainteresowania 
Stowarzyszenia .
11. niedochodowe 
organizowanie 
przedsięwzięć 
związanych z 
działalnością w 
zakresie kultury, 
wychowania 
fizycznego i sportu 
oraz higieny i 
oświaty zdrowotnej.
12. Uprawianie i 
propagowanie 



sportów 
strzeleckich.
13. podejmowanie 
wszelkich innych 
dozwolonych 
prawnie działań 
służących realizacji 
celów statutowych.

2 „Jednostka 
Strzelecka 
Chełm”

25 sierpnia 
2016 r.

1.1. Działanie na 
rzecz umocnienia 
niepodległości 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.    
2.Wychowanie 
obywatelskie 
członków, opartych 
na takich 
wartościach, jak: 
Bóg, Honor, 
Ojczyzna, 
dyscyplinie 
społecznej oraz 
patriotyzmie. 
3.Przygotowanie 
członków do służby 
wojskowej, a także 
do innych służb 
mających wpływ na 
szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo 
narodowe. 
4.Podnoszenie 
sprawności 
fizycznej 5.Nauka 
pracy w zespole 
6.Propagowanie 
aktywnego  
wypoczynku oraz 
sportu
7.Działanie na 
rzecz 
upowszechnienia 
strzelectwa i sportu 
strzeleckiego 
8.Integrowanie 
społeczeństwa 
strzeleckiego 
9.Propagowanie 
postaw 
woluntarystycznych
10.Upowszechnieni
e i rozwijanie  
wiedzy z pierwszej 
pomocy, medycynie
ratunkowej i 
ochronie zdrowia 
11.Wspomaganie 
zabezpieczenia 
logistycznego akcji i

Adres 
siedziby:
ul. Różana
17, 22-100
Chełm

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Rafał Bocian

Brak Data uchwalenia
regulaminu:
31 lipca 2016r.

Nie



szkoleń 
ratowniczych 
12.Udoskonalenie 
działań w zakresie 
ratownictwa i 
ochrony ludności. 
13.Przeciwdziałanie
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym 
14.Podtrzymywanie
i upowszechnienie 
tradycji 
patriotyczno- 
religijnej, 
pielęgnowanie 
polskości oraz 
rozwoju 
świadomości 
narodowej , 
obywatelskiej , 
kulturowej oraz 
języka regionalnego
2.Terenem
działania jest
obszar
Rzeczypospolitej
Polskiej, ze
szczególnym
uwzględnieniem
Chełma i
województwa
lubelskiego.
Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez:
1.Zrzeszenie 
swoich członków i 
prowadzenie wśród 
nich całorocznej 
działalności 
oświatowo- 
wychowawczej oraz
organizowanie 
wypoczynków. 
2.Tworzenie 
warunków do 
rozwoju 
zainteresowań  
członków przede 
wszystkim w 
zakresie 
kształcenia 
ogólnego i 
specjalistycznego. 
3.Udział w 
obchodach 
narodowych i 
patriotycznych. 



4.Prowadzenie 
wykładów, ćwiczeń,
kursów, obozów 
oraz szkolenia 
wojskowego 
5.Współdziałanie z 
władzami 
państwowymi, 
samorządowymi, 
uczelniami oraz 
instytucjami 
powołanymi do 
działania w 
zakresie obronności
państwa. 
6.Współprace z 
organami władz 
państwowych, 
administracji 
rządowej i
samorządu
terytorialnego, w
zakresie realizacji
programu
wychowania
ogólnego i
obywatelskiego
7.Kształcenie kadr
instruktorskich, w
tym rezerwistów.
8.Organizowanie i
przeprowadzanie
zawodów
sportowych i
obronnych
9.Prowadzenie
profilaktyki 
uzależnień
10.Upowszechnieni
e wiedzy na temat 
współczesnych 
problemów 
obronności 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.
11.Wspieranie 
instytucji 
publicznych w 
propagowaniu 
obrony cywilnej.
12.Uprawianie i 
propagowanie 
sportów 
strzeleckich. 
13.Współudział 
inicjowaniu i 
koordynacji 
programów 
edukacyjnych w 



zakresie 
bezpieczeństwa 
publicznego, 
pierwszej pomocy i 
ratownictwa 
medycznego. 
14.Udzielania 
pomocy i wsparcia 
interwencyjnej w 
sytuacjach 
kryzysowych. 
15. Ochronę dóbr 
kultury i dziedzictwa
narodowego

3  Stowarzyszenie
,,Chełmskie
Morsy"

09  marca
2018r.    

1. Pobudzanie i 
wykorzystywanie 
aktywności 
społecznej w sferze
propagowania 
kąpieli 
całorocznych w 
różnego rodzaju 
akwenach.

2. Budowanie 
partnerstwa 
pomiędzy 
podobnymi 
Stowarzyszeniami 
w Polsce i za 
granicą.

3. Promowanie i 
zdobywanie 
poparcia dla 
masowego 
uczestnictwa w 
całorocznych 
kąpielach i 
hartowaniu ciała.

4.Prowadzenie i 
wspieranie działań 
promujących ideę 
zwiększenie 
tolerancji 
przystosowania 
organizmu 
człowieka do 
niskich temperatur 
powietrza i wody.

5.Propagowanie 
idei honorowego 
krwiodawstwa.

6. Inicjowanie 
przedsięwzięć 

Adres
siedziby:  
ul.
Lwowska12  
22-100
Chelm

Jerzy Jaworski - 
Przedstawiciel 

     Brak Data  uchwalenia
regulaminu:

05.03.2018r. 

     Nie      -      -      -



dotyczących 
profilaktyki 
zdrowotnej  i akcji 
charytatywnych.

7.Podejmowanie 
działań na rzecz 
ochrony środowiska
naturalnego i 
dziedzictwa 
przyrodniczego.

8. 
Upowszechnianie 
kultury fizycznej, 
sportu, turystyki 
oraz innych postaci 
rekreacji i 
wypoczynku

4 ,,Chełmowy Jar" 20  listopada
2018r.

1) działalność w 
zakresie kultury, 
sztuki oraz ochrony 
dóbr kultury i 
dziedzictwa 
narodowego, w 
szczególności 
poprzez 
propagowanie gier, 
literatury, filmu, 
teatru, sztuki, 
muzyki i komiksu, w
szczególności o 
tematyce 
fantastycznej i 
troszczenie się o 
ich poziom;
2)działalność w 
zakresie nauki, 
edukacji, oświaty i 
wychowania , w 
szczególności 
związanej z 
fantastyką;
3)działalność 
wspomagająca 
rozwój techniki, 
wynalazczości i  
innowacyjności;
4)działalność na 
rzecz promocji i 
organizacji 
wolontariatu oraz 
organizacji 

Adres 
siedziby: al. 
Marszałka 
Józefa  
Piłsudskiego 
17/7, 22-100 
Chelm

Emil Pielecki -
Przedstawiciel 
Stowarzyszenia

     Brak Uchwała z dnia     
31 października 
2018r.                   
w sprawie 
uchwalenia 
regulaminu oraz 
uchwała  z dnia 14
listopada 2018r. 
wprowadzająca 
zmiany w 
regulaminie

     Nie      -      -      - S.512.5.2018



pozarządowych, w 
szczególności 
dotyczacą 
milośników 
fantastyki w 
wojewodztwie 
lubelskim;
5)działalność 
wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności 
lokalnych, na rzecz 
podnoszenia 
jakości życia 
obywateli;
6) działalność w 
zakresie 
wypoczynku dzieci i
młodzieży, sportu, 
turystyki i 
krajoznastwa;
7)działalność na 
rzecz 
upowszechniania i 
ochrony wolności i  
praw czlowieka 
oraz swobód 
obywatelskich;
8) działalność na 
rzecz rozwoju 
demokacji, 
integracji 
europejskiej oraz 
rozwijania 
kontaktów i 
wspólpracy między 
społeczeństwami;
9)działalność na 
rzecz 
przeciwdziałania 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym oraz 
wykluczeniu i 
dyskryminacji grup 
społecznych;
10)działalność w 
zakresie 
potrzymywania i 
upowszechniania 
tradycji narodowej 
oraz rozwoju 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej;
11) działalność 
charytatywna.
2.Terenem działania



jest obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Stowarzyszenie 
realizuje swoje cele
poprzez:
1)oceanizację 
spotkań i 
prowadzenie zajęć 
(wykłady, prelekcje, 
pokazy i 
prezentacje, 
warsztaty, kursy, 
szkolenia, 
konferencje, 
seminaria, sesje, 
happeningi, 
dyskusje, konkursy, 
projekcje filmów, 
etc.);
2)spotkania z 
autorami, 
tłumaczami, 
twórcami, 
przedstawicielami 
biznesu, 
teoretykami i 
krytykami oraz 
popularyzatorami  
nauki;
3)organizowanie 
festiwali, 
konwentów i innych
imprez o podobnym
charakterze;
4) współpracę  z 
innymi jednostkami 
organizacyjnymi o 
podobnym profilu 
zainteresowań;
5) prowadzenie 
archiwum-biblioteki 
Stowarzyszenia;
6)prowadzenie 
działalności 
zmierzającej do 
odkrywania 
młodych talentów – 
poprzez konkursy, 
warsztaty twórcze, 
plenery, występy, 
umożliwienie 
debiutu, ect.;
7)realizowanie 
programów 
edukacyjnych;
8)organizowanie 
imprez kulturalnych 



i szkoleniowych, w 
szczególności dla 
miłośników 
fantastyki;
9)organizowanie 
wystaw i wernisaży
10)prowadzenie 
poradnictwa;
11)prowadzenie 
działalności 
wydawniczej(foldery
, poradniki, książki, 
czasopisma, 
broszury 
okolicznościowe);
12) prowadzenie 
stron i portali  
internetowych;
13)kształtowanie i 
promowanie 
otwartości, 
tolerancji i 
aktywnych postaw 
wśród obywateli;
14) współpraca z 
pierwszym, drugim i
trzecim sektorem w 
zakresie realizacji 
celów statutowych;
15)inne formy 
działalności.

5 Stowarzyszenie
Rady  Rodziców
przy
Młodzieżowym
Domu  Kultury  w
Chełmie

23  stycznia
2019 r.

18  lutego
2021 r.

1.  1.Celem 
Stowarzyszenia są 
zadania publiczne 
obejmujące zadania
w zakresie: 
 1) pomocy 
społecznej 
dzieciom i 
młodzieży w trudnej
sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania
szans tych osób,
2)działalność na 
rzecz integracji 
osób zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym,
3)działalność 
charytatywna,
4)promocji i 
organizacji 
wolontariatu,
5)podtrzymywanie i 
upowszechnianie 
tradycji
 narodowej, 
pielęgnowanie 

Chełm(budyn
ek
Młodzieżowe
go  Domu
Kultury  w
Chełmie  przy
ul.  Pocztowej
41

 Uchwała Nr 
2/2021 z dnia 12 
stycznia 2021 r. o 
Wyborze Zarządu: 
Aneta  
Spodniewska -
Prezes, Marta 
Artel-Zastępca 
Prezesa, Joanna 
Juszczak- Członek 
Zarządu,  Joanna 
Wicha - Członek 
Zarządu

Uchwała Nr 
3/2021 z 
dnia 12 
stycznia 
2021 r. o 
wyborze 
składu 
Komisji 
Rewizyjnej - 
Agnieszka 
Cimek- 
Członek 
Komisji 
Rewizyjnej , 
Małgorzata 
Błaszko - 
Członek 
Komisji 
Rewizyjnej,

Uchwała o 
przyjęciu 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Rady Rodziców 
przy 
Młodzieżowym 
Domu Kultury w 
Chełmie z dnia 
07.01.2019 r. oraz
z dnia 16.01.2019 
r. 

Uchwała o 
zmianie 
regulaminu 
Stowarzyszenia 
Rady Rodziców 
przy 
Młodzieżowym 
Domu Kultury w 
Chełmie z dnia      
12 stycznia 2021 
r. (tekst jednolity)

Nie                   S.512.6.2019

DSO-
SSZ.512.6.2
021



polskości oraz
 rozwoju 
świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej
 i kulturowej,
6)ochrony i 
promocji zdrowia,
7)działalności na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych,
8)działalności 
wspomagającej 
rozwój wspólnot i
 społeczności 
lokalnych,
9)wypoczynku 
dzieci i młodzieży,
10) ekologii i 
ochrony zwierząt 
oraz ochrony
 dziedzictwa 
przyrodniczego,
11)turystyki i 
krajoznawstwa,
12)wspierania i 
upowszechniania 
kultury
 fizycznej i sportu,
13) działalności na 
rzecz rodziny,
 macierzyństwa, 
rodzicielstwa,upows
zechniania i
 ochrony praw  
dziecka,
14)przeciwdziałania
uzależnieniom i 
patologiom
m społecznym,
15)wspieranie Rady
Rodziców w 
realizacji
 programu 
wychowawczo-
profilaktycznego,
16) ułatwienie 
Radzie Rodziców 
pozyskiwania 
dodatkowych 
środków 
finansowych,
17)integracja 
środowiska 
lokalnego wokół 
spraw związanych z
aktywnością 
wychowanka. 
2.Terenem 



działania jest cała 
Polska.
Stowarzyszenie 
realizuje swoje cele
poprzez:
 1) Organizowanie 
dodatkowych zajęć 
kulturalnych dla 
wychowanków , 
rodziców i 
środowiska 
lokalnego.
2) Organizowanie 
wolontariatu.
3) Organizowanie 
wycieczek i 
wyjazdów.
4) Podejmowanie w
ramach 
obowiązujących 
przepisów  
wszelkich 
przedsięwzięć 
związanych z 
rozwojem placówki.
5)Organizowanie  
wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży,
6)Organizowanie 
wycieczek, zlotów i 
innych form 
wypoczynku i 
rekreacji.

6 SPINNING-
TEAM.pl

04.04.2019r. Celem 
Stowarzyszenia 
jest:

1.Organizowanie 
wędkarstwa jako 
racjonalnej formy 
wypoczynku i 
rekreacji.

2.Stwarzanie 
członkom 
Stowarzyszenia 
dogodnych 
warunków 
wędkowania.

Adres
siedziby:  ul.
Trubakowska
2A/6
22-100
Chełm

Zarząd:
Prezes
Krzysztof 
Wiśniewski,
Wiceprezes-
Krzysztof Misiurski,
Wiceprezes- 
Arkadiusz Łepik,
Skarbnik- 
Sebastian Gil

Komisja
Rewizyjna:
Arkadiusz
Krystynek-
Przewodnicz
ący,Mariusz
Muzyka-
Sekretarz,
Artur
Parszewski, 

Sąd
Koleżeński:
Przewodnicz
ący-
Krzysztof
Misiurski,

Uchwała Nr 
2/2019  
SPINNING -
TEAM.pl z dnia 23
marca 2019r. o 
przyjęciu 
Regulaminu          
,,SPINNING -
TEAM.pl”  oraz 
Uchwała Nr 
4/2019 z dnia 29 
marca 2019r. w 
sprawie zmiany 
Regulaminu 
SPINNING-
TEAM.pl

Nie      -      -      - DSO-
SSZ.512.7.2
019



3.Rozwijanie 
umiłowania 
przyrody i 
krzewienie 
znajomości zasad 
gospodarki 
wędkarskiej.

4.Kształtowanie 
postawy 
obywatelskiej i etyki
wędkarskiej.

5.Działanie na 
rzecz ochrony i 
racjonalnego 
użytkowania wód.

6.Działanie na 
rzecz kształtowania
ekologii i ochrony 
środowiska oraz 
zasobów 
naturalnych 
poprzez 
propagowanie 
działalności 
proekologicznej.

7.Działalność z 
zakresu ochrony 
dziedzictwa 
przyrodniczego.

8. Działalność na 
rzecz wędkarzy 
niepełnosprawnych.

Terenem działania 
jest obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Zastępca
Andrzej
Dobrzyński,
Sekretarz-
Tomasz
Kiermacz

7 ,,Stowarzyszenie
Przyjaciół 
Harcerstwa"

09.07.2019 1.Cele 
Stowarzyszenia to: 
1. Propagowanie 
idei harcerskiej 
wśród dzieci i 
młodzieży oraz 
rodziców i w 
środowisku 
działania, w tym na 
terenach 
przygranicznych, a 
w szczególności:
a) stwarzanie 
warunków do 

22-100 
Chełm   ul.  I
Pułku
Szwoleżerów
15A

Jacek Sawicki-  
uchwała z dnia 04 
czerwca 2019r. o 
wyborze 
Przedstawiciela      
,,Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Harcerstwa” 

brak  Uchwała  z dnia   
04 czerwca 2019 
r. o przyjęciu 
regulaminu ,,Stow
arzyszenia 
Przyjaciół 
Harcerstwa”

Nie - - - DSO-
SSZ.512.8.2
019



wszechstronnego, 
intelektualnego, 
społecznego, 
duchowego i 
fizycznego rozwoju 
człowieka,
b) nieskrępowan 
ekształtowanie 
osobowości 
człowieka 
odpowiedzialnego, 
przy poszanowaniu 
jego prawa do 
wolności i godności,
w tym wolności do 
wszelkich nałogów,
c)upowszechnianie 
i umacnianie w 
społeczeństwie 
przywiązania do 
wartości: wolności, 
prawdy, 
sprawiedliwości, 
demokracji, 
samorządności, 
równouprawnienia, 
tolerancji i 
przyjaźni,
d)stwarzanie 
warunków do 
nawiązywania i 
utrwalania silnych 
więzi 
międzyludzkich 
ponad podziałami 
rasowymi, 
narodowościowymi 
i wyznaniowymi, w 
szczególności na 
terenach 
przygranicznych 
Polski i Ukrainy,
e) upowszechnianie
wiedzy o świecie 
przyrody, 
przeciwstawianie 
się jego niszczeniu 
przez cywilizację, 
kształtowanie 
potrzeby kontaktu z
nieskażoną 
przyrodą.
2) tworzenie w 
społeczeństwie, a 
zwłaszcza w 
społecznościach 
lokalnych w 
rozumieniu 
transgranicznym, 



przychylnego 
klimatu dla 
działalności 
harcerstwa,
3)pomoc i poparcie 
dla działań 
podejmowanych 
przez jednostki 
harcerskie na rzecz
wychowania dzieci i
młodzieży.
4) prowadzenie 
działalności 
dydaktycznej, 
wychowawczo-
opiekuńczej, 
profilaktycznej.
Terenem działania 
jest cała Polska

Stowarzyszenie
realizuje swoje cele
poprzez: 
1. Reprezentowanie
idei wędkarstwa 
przed władzami i 
instytucjami w kraju
oraz innymi 
organizacjami w 
kraju i zagranicą a 
także współpraca z 
nimi.
2.Prowadzenie i 
popieranie 
działalności 
sportowej oraz 
ochrony środowiska
naturalnego.
3.Upowszechnianie
sportu  i  turystyki
wędkarskiej,
organizowanie
zawodów
wędkarskich.
4.Nabywanie, 
przejmowanie i 
użytkowanie wód 
oraz prowadzenie 
na tych wodach 
racjonalnej 
gospodarki 
rybacko-
wędkarskiej.
5.Ochronę wód i 
środowiska 
naturalnego przed 
zanieczyszczeniami
kłusownictwem i 
innymi szkodami 



we współpracy z 
Państwową Strażą 
Rybacką, Strażą 
Graniczną, Policją, 
Strażą Miejską i 
innymi organami 
zajmującymi się 
ochroną wód i 
środowiska 
naturalnego.
6. Prowadzenie 
schronisk, przystani
i innych obiektów 
służących 
uprawianiu sportu 
wędkarskiego i 
rekreacji.
7. Propagowanie, 
upowszechnianie, 
doskonalenie 
nowych technik 
wędkarskich oraz 
podejmowanie 
działań na rzecz 
unowocześnienia 
sprzętu 
wędkarskiego.
8.Organizowanie 
prelekcji, 
konferencji, 
szkoleń, pokazów, 
konkursów, imprez 
o szeroko 
rozumianej 
tematyce 
wędkarskiej.
9. Popularyzowanie
idei i działalności 
Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie 
innych czynności i 
działań związanych 
z realizacją celów 
Stowarzyszenia.
11.Upowszechniani
e wędkarstwa jako 
formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży.
12. Likwidacja 
barier 
umożliwiającym 
wędkowanie 
osobom 
niepełnosprawnym  



8 ,,Stowarzyszenie
Pasmo Polska” 

28
października
2021 r.

1.Celem 
Stowarzyszenia to: 
a)rozwój osobisty 
seniorów oraz 
przeciwdziałanie 
społecznemu i 
technologicznemu 
wykluczeniu,

b) tworzenie 
warunków 
współpracy 
międzypokoleniowej 

 c) współpraca z 
organizacjami 
politycznymi i 
społecznymi 
działającymi w 
zakresie podnoszenia 
i poprawy warunków 
życia osób 
zagrożonych 
jakimikolwiek  
wykluczeniami 
zgodnymi z 
systemem 
praworządności kraju 
działania                     

ul.  Kolejowa
79/2,  
22-100
Chełm 

Uchwała nr 3/2021 
z dnia 09 września 
2021 r. o wyborze 
Przedstawiciela: 

Marian Hordejuk

 

  Nie

Uchwała nr 
5/2021 z dnia 12 
października 2021
r. o zmianie nazwy
w 
brzmieniu ,,Stowar
zyszenia Pasmo 
Polska” i przyjęciu
Regulaminu

Nie      - -       DSO-
PS.512.9.202
1



_______________________________

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.


