PREZYDENT MIASTA TORUNIA
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH MIASTA TORUNIA
(Stan wpisów w ewidencji stowarzyszeń zwykłych na dzień 29.12.2017r.)

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego
2. teren działania stowarzyszenia zwykłego
Numer
kolejny
w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Daty wpisów do
ewidencji

1
1.

2

3

KRÓTKOFALOWCY 03.06.2016
DLA TORUNIA I
REGIONU

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

4
1.
popularyzowanie i promowanie
idei krótkofalarstwa w kraju i na
świecie; rozwój, ochrona i
popieranie służby
radiokomunikacyjnej amatorskiej
służby radiokomunikacyjnej
amatorskiej satelitarnej oraz
pokrewnych dziedzin, zwanych
łącznie krótkofalarstwem;
promowanie Miasta Torunia,
regionu ze szczególnym
uwzględnieniem jego walorów
historycznych, kulturowych,
naukowych, turystycznych;
prowadzenie działalności
społecznie użytecznej sferze
nauki, kultury, sztuki, edukacji,
oświaty i wychowania,

Adres
siedziby
stowarzyszen
ia zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
organizacji
pożytku
publiczneg
o

5

6

7

8

9

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
31.05.2016

Toruń,
ul.
Okólna
20C/2

PrzedstawicielPan Mariusz
Thomas

NIE

Przekształc
enie lub
rozwiązani
e
stowarzysz
enia
zwykłego

Likwidator
stowarzysz
enia
zwykłego

Zastosowane
wobec
stowarzyszenia
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

10

11

12

13

_

_

_

_

upowszechnianie wiedzy oraz
umiejętności na rzecz obronności
państwa, ratownictwa i ochrony
ludności, pomocy ofiarom klęsk
żywiołowych; podejmowanie
działań na rzecz integracji
europejskiej, rozwijanie
kontaktów i współpracy między
społeczeństwami oraz
działalności wspomagającej
technicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo
organizacje oraz podmioty
realizujące zadania z zakresu
działalności pożytku publicznego.
2.
Cała Polska
3.
organizowanie oraz współudział
w organizacji zjazdów,
konferencji, sympozjów, spotkań,
których celem jest promowanie
Miasta Torunia, regionu oraz
kraju ze szczególnym
uwzględnieniem jego walorów
historycznych, kulturowych,
naukowych, turystycznych;
organizowanie zjazdów, spotkań
konferencji poświęconych
tematyce krótkofalarskiej i
związanych z szeroko pojętym
krótkofalarstwem;
w miarę posiadanych możliwości
wspieranie organizacyjne,
finansowe, logistyczne klubów
krótkofalarskich oraz oddziałów
terenowych PZK regionu oraz ich

statutowej działalności;
wielokierunkowa działalność
promocyjna krótkofalarstwa na
terenie Torunia, regionu, kraju
oraz poza jego granicami
wykorzystując do tego m.in.
pasma amatorskie;

2.

Toruńskie
Porozumienie
Pośredników
Nieruchomości

06.07.2016

1.
Reprezentowanie interesów
zbiorowych swych członków
wobec organów władzy
publicznej w zakresie swoich
celów regulaminowych;
tworzenie zasad i
inspirowanie współpracy
pomiędzy członkami
Stowarzyszenia, w tym
organizowanie systemu
wymiany ofert, a w
szczególności określanie zasad
i reguł na jakich ta współpraca
ma się odbywać; promocja
działalności zawodowej
członków Stowarzyszenia;
tworzenie wizerunku
pośrednictwa jako ważnej i
potrzebnej profesji oraz
wizerunku pośrednika jako
członka odrębnej grupy
zawodowej; wypracowywanie
i określanie zasad etyki
zawodowej oraz
egzekwowanie przestrzegania
tych zasad przez członków
Stowarzyszenia; dbałość o
wysoki poziom usług i

Toruń,
ul. Szosa
Lubicka
12/59

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd.
Skład Zarządu:
Joanna
Czyżewska –
Prezes
Krzysztof
Butowski –
Wiceprezes
Michał
Łukaszewski –
Sekretarz
Karolina
Rutkowska –
Skarbnik
Oraz
Tomasz
Laskowski,
Krzysztof
Moryson,
Emil
Drzymalski –
Członkowie

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
24.06.2016
zmiana
regulamin
u
uchwała
z dnia
23.02.2017

NIE

_

_

_

_

kwalifikacji zawodowych
członków Stowarzyszenia;
ochrona interesów członków
Stowarzyszenia; udział w
tworzeniu rynku
nieruchomości; nadzór nad
prawidłowym przebiegiem
współpracy i wymiany ofert;

Zarządu;
Stowarzyszenie
reprezentuje na
zewnątrz i
działa w jego
imieniu Prezes
lub Wiceprezes ,
w sprawach
finansowych
Prezes lub
Wiceprezes
działa łącznie ze
Skarbnikiem

2. Obszar RP
3.
Organizacja szkoleń,
seminariów i innych imprez
dot. zagadnień zw. z
pośrednictwem i rynkiem
nieruchomości; działalność
wydawnicza, szkoleniowa;
inicjowanie i popieranie
współpracy między członkami
Stowarzyszenia;

3.

1.

Polskie
Towarzystwo
Hortiterapii

28.07.2016 Popularyzacja hortiterapii oraz

ułatwianie dostępu do
wartościowych źródeł wiedzy dla
zainteresowanych tą metodą.
2.
Cała Polska
3.
Prowadzenie serwisu
internetowego, działalność
wydawnicza w formie
niedochodowej, organizacja i
uczestnictwo w konferencjach,

Toruń,
ul.
Rydygiera
9A/8

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
PrzedstawicielPan Mariusz
Warachim

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
30.06.2016

NIE

_

_

_

_

seminariach naukowych, targach
i innych imprezach branżowych,
pogłębianie wiedzy poprzez
wymianę doświadczeń,
doradztwo i konsultacje w
zakresie hortiterapii oraz
projektowania, zakładania i
pielęgnacji ogrodów
terapeutycznych,
opracowywanie programów,
zajęć hortiterapeutycznych,
zabieranie głosu i wyrażanie
swego stanowiska na forum
publicznym, współpraca z
krajowymi i zagranicznymi
organizacjami, władzami
samorządowymi, środowiskami
naukowymi oraz osobami o
podobnych celach działania,
kontakty ze środkami masowego
przekazu, rozpowszechnianie
literatury specjalistycznej.

4.

Stowarzyszenie
Wsparcia
i Rozwoju
„Otwarty
Horyzont”

29.07.2016

1.
Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej
zamieszk. na terenie woj.
kujawsko -pomorskiego,
przeciwdziałanie bezrobociu i
działania mające na celu
wyrównywanie szans przy
podejmowaniu pracy,
wspieranie i niesienie pomocy
osobom starszym, poszkodowanym lub będącym w
trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej, zaangażowanie

Toruń,
ul.
Wyszyńskiego
2E/59

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd.
Skład Zarządu:
Konstancja
Wójciak –
Prezes
Marta
Chudzicka –
Wiceprezes
Do

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
24.07.2016

NIE

_

_

_

_

lokalnej społeczności do
wyrażania swoich potrzeb i
aktywnego udziału w życiu
społecznym, działalność
profilaktyczna związana z
patologiami społecznymi,
wspomagająca realizację
zadań w zakresie edukacji
elementarnej, edukacji
prozdrowotnej i ochr. zdrowia
mieszkańców, szkolenia z
zakresu: rozwoju osobistego,
samodoskonalenia,
akceptacji, zarządzania
czasem, savoir-vivre,
poszukiwania pracy,
budowania pozytywnego
wizerunku, kontaktów
interpersonalnych, tworzenie
płaszczyzny wymiany
informacji, wiedzy i
doświadczeń pomiędzy
osobami i instytucjami
zainteresowanymi,
popularyzowanie wiedzy z
dziedziny technologii
informacyjnych wśród
społeczeństwa,
przedstawianie osobom
nieaktywnym zawodowo
aktualnych ofert pracy.
2.
teren województwa
kujawsko-pomorskiego

reprezentowania
stowarzyszenia,
w szczególn.
zaciągania
zobowiązań
majątkowych
wymagane są
podpisy dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie w tym
Prezesa

3.
Organizowanie szkoleń,
warsztatów, ewentów i paneli
dyskusyjnych, indywidualne
doradztwo w biurze,
organizowanie zbiórek na
rzecz podopiecznych,
współdziałanie z jednostkami
organizacyjnymi w
opracowaniu i realizacji
programów i planów działania
zmierzających do poprawy
sytuacji osobistej
podopiecznych,
organizowanie spotkań w celu
rozszerzenia zainteresowania
problematyką
zrównoważonego rozwoju,
inicjowanie projektów
wynikających z zadań
stowarzyszenia i
organizowanie publicznych
zebrań i dyskusji nad nimi,
ogłaszanie lub inicjowanie
wszelkiego rodzaju odczytów,
zjazdów, spotkań autorskich,
imprez, i wystaw, konkursów,
informowanie opinii
publicznej o podejmowanych
działaniach i ich wynikach za
pośred. środków masowego
przekazu, publikacja
plakatów, broszur, gazet,
współdziałanie z innymi
jednostkami i organizacjami

przeciwko wykluczeniu
społecznemu, współpraca ze
szkołami, uczelniami
wyższymi i uniwersytetami w
zakresie realizacji celów
statutowych.

5.

Stowarzyszenie
Edukacji i
Rozwoju
„Cognitio”

26.08.2016

1.
Upowszechnianie dostępu do
edukacji, działanie na rzecz
poprawy jakości edukacji,
przełamywanie barier dostępu
do edukacji, promowanie metod
skutecznej nauki,
rozpowszechnianie idei zmian w
systemie edukacji.
2.
Obszar RP
3.
Promocja materiałów
edukacyjnych , tworzenie witryn
internetowych z darmowym
dostępem do kurs. gimnazjalnych
i maturalnych, prowadzenie
darmowych korepetycji,
prowadzenie kampanii
społecznych na rzecz zmian w
edukacji, udostępnianie
darmowych materiałów
edukacyjnych dzieciom i
młodzieży z rodzin mniej
zamożnych, organizowanie
konferencji, wykładów i spotkań
odnośnie do tematyki edukacji i

Toruń,
ul.
Bydgoska 84/3

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd.
Skład Zarządu:
Patryk
Popławski –
Prezes
Grzegorz
Miastkowski –
Wiceprezes

Weronika
WyrębskaSekretarz
Mateusz
PolaszekSkarbnik
Dla ważności
dokumentów
dot.
zobowiązań
finansowych
wymagane są

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
23.08.2016

NIE

_

_

_

_

rozwoju, wydawanie gazetki
związanej z edukacją.

podpisy
Prezesa i
Skarbnika
względnie
dwóch innych
uprawnionych
członków
Zarządu, dla
ważności
innych
pozostałych
niemajątkowy
ch
dokumentów
wymagany jest
podpis Prezesa
lub
Wiceprezesa.

6.

STOWARZYSZENIE
EKOLOGICZNE
CHEŁMIŃSKIE
PRZEDMIEŚCIE

29.08.2016

1.
Wpływanie na poprawę stanu
środowiska naturalnego i
zdrowia ludzi, przeciwdziałanie
zachowaniom, procesom i
inwestycjom mogącym pogorszyć
stan środowiska, inspirowanie i
wspieranie aktywności obywatel.
w dziedzinie ochrony środowiska,
ochrona obiektów i zespołów
cennych ze względów przyrodn.,
kulturowych, bądź historycznych,
działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych,
ww. cele dotyczą w szczególności
Chełmińskiego Przedmieścia w
Toruniu i miasta Torunia
2.
Obszar RP
3.
Prowadzenie różnorodnych form
edukacji ekologicznej, własnych
kampanii, projektów
edukacyjnych, wydawnictw,
podejmowanie
wielokierunkowych działań na
rzecz ochrony środowiska oraz
proekologicznego planowania
przestrzennego (a w
konsekwencji zdrowia i życia
ludzi), kierując się
obowiązującym prawem, ze
szczególnym uwzględnieniem
zasad zrównoważonego rozwoju,

Toruń,
ul.
Grunwaldzka
23/1

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd
Skład Zarządu:
Małgorzata
Buczek – Prezes
Dominik
ZarębskiWiceprezesSkarbnik
Krzysztof
FandzlochWiceprezes
Do
reprezentowania
Stowarzyszenia i
podpisywania
umów
w

sprawach
majątkowych
wymagane są
podpisy
dwóch
członków
Zarządu
łącznie w tym
Prezesa,
w
pozostałych
sprawach

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
25.08.2016

NIE

_

_

_

_

podejmowanie działań na rzecz
transportu publicznego,
energetyki odnawialnej,
rolnictwa ekologicznego,
agroturystyki oraz
zagospodarowania i redukcji
odpadów, występowanie na
prawach strony reprezentującej
interes społeczny oraz interes
prawny uzasadniony celami
regulamin. w postępowaniach
administracyjnych, procedurach
zw. z planami zagospodarowania
przestrzennego oraz w procesach
sądowych związanych z
naruszeniem zasad ochrony
środowiska i dóbr kultury, w
procesach inwestycyjnych oraz
procedurach planistycznych,
opiniowanie planów, projektów,
decyzji i uchwał organów
administracji państwowej i
samorządowej, przeprowadzanie
niezależnych opracowań,
studiów, analiz, ekspertyz, ocen,
raportów i opinii wraz ze
składaniem wniosków i
postulatów w sprawach zakresu
działalności regulaminowej,
współpraca z innymi
stowarzyszeniami, a także
fundacjami, przedsiębiorstwami,
środkami masowego przekazu,
ośrodkami naukowymi,
administracją państwową i
samorządową, podejmowanie
wszelkich prawem dozwolonych
działań służących wypełnianiu
celów regulaminowych,

wymagany jest
podpis
jednego
członka
Zarządu.

podejmowanie inicjatyw,
interwencji i innych działań na
rzecz przestrzegania prawa w
zakresie ochrony i restytucji
środowiska, oraz zdrowia
społeczeństwa, wyrażenie w
formie publikacji, apelów,
protestów i zastrzeżeń, oraz
sprzeciwu wobec decyzji lub
działań niezgodnych z zasadami
i przepisami prawa o ochronie
środowiska, współpraca z organ.
społecznymi, placówkami
edukacji ekologicznej, szkołami,
naukowcami, ludźmi kultury,
przedstawicielami władzy
wszystkich szczebli, zakładami
pracy w zakresie propagowania i
realizacji celów określonych w
niniejszym regulaminie,
uczestniczenie w zjazdach,
konferencjach i kongresach,
których problematyka dotyczy
regulaminowych celów
Stowarzyszenia, ochrona teren.
zieleni i miejsc przyrodniczych,
podejmowanie interwencji
prawnych w przypadkach
łamania prawa środowiska,
planach zabudowy miejsc
przyrodniczo cennych i obniżania
jakości życia mieszkańców przez
budowę szkodliwych inwestycji.

7.

Stowarzyszenie
Zwykłe
„My Skarpianie”

29.11.2016 1.

Integracja i aktywizacja
społeczności lokalnej,
kultywowanie tradycji i
obyczajów naszego regionu /
dzielnicy, wykazywanie
inicjatywy w uroczystościach i
projektach środowiskowych i
lokalnych, promocja zdrowego
stylu życia i wartości
rodzinnych, poprawa jakości
życia mieszkańców dzielnicy,
przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
2.
Gmina Toruń
3.
Współpraca z placówkami
samorządowymi i kulturalnymi,
inicjowanie i współudział w
zwiększaniu uczestnictwa
społeczności lokalnej w życiu
kulturalnym, organizacje różnych
przedsięwzięć oraz imprez
kulturalnych i okolicznościowych
dla społeczności lokalnej,
propagowanie aktywności
ruchowej rekreacyjnej i
turystycznej mieszkańców,
prowadzenie różnych form
działalności edukacyjnej,
szkoleniowej, warsztatowej i
muzyczno-rozrywkowej,
wzmacnianie więzi
międzyludzkich w ramach
wspólnie pożytecznie
spędzonego czasu wolnego.

Toruń,
ul.
Kosynierów
Kościuszkowskich 4

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel
(wybrany dnia
04.03.2017r.)
- Pan Roman
Szabłowski

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
24.11.2016

NIE

_

_

_

_

8.

Toruńskie
Centrum
Informacji
Seniorów -TKSON

23.12.2016

1.Działanie na rzecz seniora i
osób w wieku emerytalnym, a
także integrowanie wspólnot
obywatelskich ,sąsiedzkich,
międzypokoleniowych oraz
realizowanie inicjatyw
społecznych służących dobru
osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
2. Cała Polska
3.Prowadzenie punktu
informacyjno-doradczego,
portalu internetowego,
krzewienie wśród mieszkańców i
ludzi związanych z tą
miejscowością troski o jej sprawy
współczesne i przyszły rozwój,
współdziałanie z samorządem i
organami administracji
państwowej oraz wspieranie ich
działań poprzez opracowanie
koncepcji rozwoju polityki
senioralnej, inicjowanie
przedsięwzięć lokalnych na rzecz
rozwoju polityki senioralnej,
organizowanie szkoleń , kursów
edukacyjnych, obozów
sportowych, turystycznych i
rehabilitacyjnych, imprez
kulturalnych, sportowych,
rozrywkowych i
okolicznościowych,
organizowanie wsparcia dla
rodzin w trudnej sytuacji
życiowej, organizowanie nowych
miejsc pracy, tworzenie
systemów stypendialnych,

Toruń,
Al. Św.
Jana
Pawła II
2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
PrzedstawicielPan Michał
Rosiński

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
20.12.2016

NIE

_

_

_

_

prowadzenie punktu
informacyjnego i doradczego,
prowadzenie punktu usług
rehabilitacyjnych i opiekuńczych,
prowadzenie działalności
edukacyjnej, opiekuńczej i
wychowawczej, działania na
rzecz zwiększenia szans
życiowych mieszkańców,
szczególnie ludzi młodych,
seniorów i niepełnosprawnych,
promocja zdrowia i aktywnego
stylu życia, sportu i turystyki w
jak najszerszym rozumieniu tych
pojęć, kształtowanie postaw
odpowiedzialności za wspólne
przedsięwzięcia, działania na
rzecz promocji polityki
senioralnej, utrzymywanie
kontaktów z innymi
organizacjami o podobnych
celach, aktywizacja długotrwale
bezrobotnych, niewydolnych
życiowo, samotnych,
niepełnosprawnych, w
podeszłym wieku i ubogich
rodzin, promocja dziedzictwa
kulturalnego, promocja i rozwój
wolontariatu, ochrona i
podkreślanie walorów
przyrodniczych miasta,
organizowanie i prowadzenie
działań na rzecz rozwoju
infrastruktury technicznej i
społecznej, współpraca z
partnerami zagranicznymi oraz
wspieranie aktywnego
uczestnictwa mieszkańców
miasta Torunia w Unii

Europejskiej, prowadzenie
szkoleń jako instytucja
szkoleniowa, podejmowanie w
ramach obowiązujących
przepisów wszelkich
przedsięwzięć związanych z
rozwojem polityki senioralnej.

9.

Toruńskie
Centrum
Informacji
Niepełnosprawny
ch -TKSON

23.12.2016

1.Działania na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich
otoczenia, a także integrowanie
wspólnot obywatelskich,
sąsiedzkich,
międzypokoleniowych oraz
realizowanie inicjatyw
społecznych służących dobru
osób niepełnosprawnych
2.
Cała Polska
3. Prowadzenie punktu
informacyjno-doradczego,
portalu internetowego,
krzewienie wśród mieszkańców i
ludzi związanych z tą
miejscowością troski o jej sprawy
współczesne i przyszły rozwój,
współdziałanie z samorządem i
organami administracji
państwowej oraz wspieranie ich
działań poprzez opracowanie
koncepcji rozwoju polityki
niepełnosprawnych, inicjowanie
przedsięwzięć lokalnych na rzecz
rozwoju polityki osób
niepełnosprawnych,
organizowanie szkoleń , kursów
edukacyjnych, obozów

Toruń,
Al. Św.
Jana
Pawła II
2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
PrzedstawicielPan Michał
Rosiński

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
20.12.2016

NIE

_

_

_

_

sportowych, turystycznych i
rehabilitacyjnych, imprez
kulturalnych, sportowych,
rozrywkowych i
okolicznościowych dla dzieci i
młodzieży przedszkolnej,
szkolnej, akademickiej oraz osób
pełnosprawnych i
niepełnosprawnych związanych
ze środowiskiem osób
niepełnosprawnych,
organizowanie wsparcia dla
rodzin w trudnej sytuacji
życiowej, organizowanie nowych
miejsc pracy, tworzenie
systemów stypendialnych,
prowadzenie punktu
informacyjnego i doradczego,
prowadzenie punktu usług
rehabilitacyjnych i opiekuńczych,
prowadzenie działalności
sportowej, turystycznej,
edukacyjnej, opiekuńczej i
wychowawczej, działania na
rzecz zwiększenia szans
życiowych mieszkańców,
szczególnie ludzi młodych,
seniorów i niepełnosprawnych,
promocja zdrowia i aktywnego
stylu życia, sportu i turystyki w
jak najszerszym rozumieniu tych
pojęć, kształtowanie postaw
odpowiedzialności za wspólne
przedsięwzięcia, działania na
rzecz promocji szeroko pojętej
polityki osób niepełnosprawnych,
utrzymywanie kontaktów z
innymi organizacjami o
podobnych celach, aktywizacja

10.

Stowarzyszenie
Rowerowe Życie

28.12.2016

długotrwale bezrobotnych,
niewydolnych życiowo,
samotnych, niepełnosprawnych,
w podeszłym wieku i ubogich
rodzin, promocja dziedzictwa
kulturalnego, promocja i rozwój
wolontariatu, ochrona i
podkreślanie walorów
przyrodniczych miasta,
organizowanie i prowadzenie
działań na rzecz rozwoju
infrastruktury technicznej i
społecznej, współpraca z
partnerami zagranicznymi oraz
wspieranie aktywnego
uczestnictwa mieszkańców
miasta Torunia w Unii
Europejskiej, prowadzenie
szkoleń jako instytucja
szkoleniowa, podejmowanie w
ramach obowiązujących
przepisów wszelkich
przedsięwzięć związanych z
rozwojem polityki osób
niepełnosprawnych.
1.
Propagowanie zdrowego stylu
życia, turystyka rowerowa,
popularyzacja ekologicznego
środka transportu
2.
Toruń, powiat toruński i cała
Polska
3. Rowerowe wycieczki, zloty i
integracja środowiska
rowerowego, kontakt i
utrzymywanie relacji z innymi
organizacjami rowerowymi

Toruń,
ul.
Piastowska 3/15

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd.
Skład Zarządu:
Grzegorz Olejnik
- Prezes
Piotr Żak i
Marcin
KaczanowskiZastępcy
Prezesa
Oświadczenia
woli w

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
19.12.2016

NIE

_

_

_

_

11.

Stowarzyszenie
Domów Dziecka
„Młody Las”

24.01.2017

1.
Organizowanie i finansowanie
wypoczynku dzieci i młodzieży
przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
oraz zagrożonych wykluczeniem
społecznym ze szczególnym
uwzględnieniem placówek
prowadzonych przez Gminę
Miasta Torunia, profilaktyka
zdrowia i niedostosowania
społecznego, propagowanie
aktywnych form spędzania czasu
wolnego, turystyki i
krajoznawstwa wśród dzieci i
młodzieży przebywających w
placówkach opiekuńczowychowawczych, wspieranie
organizacyjne, materialne i
finansowe placówek opiekuńczowychowawczych, prowadzenie
placówki opiekuńczowychowawczej, działalność
społeczna, charytatywna i
stypendialna
2.
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
przy czym w zakresie
niezbędnym do właściwego
realizowania celów działalność
może być prowadzona także
poza granicami RP.

Toruń,
ul.
Sienkiewicza 12

sprawach
majątkowych i
niemajątkowych
składa każdy
członek Zarządu
samodzielnie.
Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd.
Skład Zarządu:
Jacek
Lewandowski Prezes
Anna CzeczkoDurlak Wiceprezes
Adam
Mielcarek,
Beata Rataj
-Członkowie
Do
reprezentowania
Stowarzyszenia
upoważniony
jest Prezes
Zarządu, w razie
nieobecności
może go
zastąpić
Wiceprezes lub
upoważniony
przez Prezesa
członek
Zarządu. Do
złozenia

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
12.01.2017

NIE

_

_

_

_

3.
Działania z zakresu profilaktyki
zdrowia i przeciwdziałania
niedostosowaniu i wykluczeniu
społecznemu, organizowanie
biwaków, kolonii, wycieczek oraz
innych form aktywnego
wypoczynku, działalność
edukacyjna i wydawnicza,
współpraca z organizacjami
samorządowymi, rządowymi i
pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania,
pozyskiwanie darowizn,
spadków, zapisów, dotacji,
subwencji, grantów i dochodów
ze zbiórek i imprez publicznych,
realizowanie zadań z zakresu
wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, pomoc
finansowa i stypendialna,
współpraca z państwowymi,
sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu
oraz z osobistościami życia
publicznego, prowadzenie
działalności informacyjnej,
promocyjnej, szkoleniowej,
badawczej i wydawniczej służącej
realizacji celów, nawiązywanie
współpracy z organizacjami
partnerskimi w kraju i zagranicą
celem uzyskania pomocy.

oświadczenia
woli w zakresie
praw i
obowiązków
majątkowych
oraz udzielenia
pełnomocnictw
a, wymagane
jest
współdziałanie
oraz złożenie
podpisów przez
Prezesa lub
Wiceprezesa
wraz z jednym z
członków
Zarządu. Zarząd
może
upoważnić
Prezesa lub
członka Zarządu
do
podejmowania
zobowiązań
majątkowych
jednoosobowo
w granicach
określonego
limitu.

12.

Stowarzyszenie
Toruńskich
Kibiców Hokeja
1924 im. Dariusza
Pieciun

24.04.2017

1.Organizowanie
profesjonalnego dopingu
podczas meczów Klubu
Sportowego Toruń Hokejowa
Spółka Akcyjna, promocja
Stowarzyszenia oraz Klubu
Sportowego Toruń Hokejowa
Spółka Akcyjna na terenie miasta
Torunia i woj. kuj.-pomorskiego,
prowadzenie działalności
integrującej członków Stow.
poprzez aktywność kulturalną,
sportową, rekreacyjną i
towarzyską, promocja hokeja,
działalność związana ze
zdobywaniem sponsorów na
rzecz Klubu Sportowego Toruń
Hokejowa Spółka Akcyjna ,
wsparcie Klubu przy organizacji
imprez sportowych, działalność
na rzecz integracji
cudzoziemców, w szczególności
zawodników Klubu Sportowego
Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna
posiadających licencję
zagraniczną, działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych, w
szczególności organizację
aktywnego uczestniczenia w
wydarzeniach sportowych
organizowanych przez ww. Klub,
działalność na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży w szczególn. W
zakresie inspiracji do aktywności
na rzecz wspierania toruńskiego
hokeja, w tym w kategoriach
młodzieżowych, wspieranie i

Toruń,
ul.
Chrobre
-go 86

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
Zarząd
Zarząd
stanowią:
Michał
Naleśniak –
Przewodniczący,
Marcin
SpychalskiSkarbnik
oraz
Krzysztof
Strzelecki,
Sławomir
Pachniewski,
Sylwia Łukasik,
Maciej OkońskiCzłonkowie
Zarządu
Do
reprezentowania Stowarzyszenia na
zewnątrz
w sprawach
majątkowych
jak i pozamajątkowych oraz
wszelkich
oświadczeniach
woli
upoważniony
jest 1-osobowo

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
11.04.2017
Nowy
regulamin
uchwała z
19.11.2017

NIE

_

_

_

_

upowszechnianie rekreacji na
lodzie, działalność na rzecz
integracji europejskiej oraz
rozwijanie kontaktów i
współpracy między
społeczeństwami, w tym
współpraca z zagranicznymi
organizacjami społecznymi
wspierającymi rozwój hokeja na
lodzie;
2.
Cała Polska
3. Ścisła współpraca z Zarządem i
Radą Nadzorczą Klubu Sportowego Toruń Hokejowa Spółka
Akcyjna, współpraca z innymi
ośrodkami hokejowymi w Polsce
i za granicą , udział w akcjach
charytatywnych i społecznych,
oraz ich samodzielne organizowanie, wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla
jego członków, organizacja akcji
promocyjnych ww. Klubu,
organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży, działalnośc w
zakresie organizacji czasu
wolnego, turystyki i rekreacji,
organizowanie poparcia innych
osób i podmiotów dla
działalności Stowarzyszenia,
współpraca z instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami
o podobnych celach działania,
prowadzenie działalności
informacyjnej, promocyjnej i
wydawniczej, gromadzenie

Przewodniczący
Zarządu a w
razie jego
nieobecności
co najmniej 2
spośród
Członków
Zarządu.

13.

Stowarzyszenie
Toruński
Innowator
Społeczny

05.05.2017

środków finansowych na
realizacje celów Stowarzyszenia,
inne działania zgodne z celami
Stowarzyszenia, inspirowanie
przez jego członków.
1.
Animacja lokalnej społeczności,
szczególnie społeczności Zespołu
Staromiejskiego w Toruniu,
integracja międzypokoleniowa
środowiska lokalnego, w
szczególności środowiska
seniorów i rodzin wielodzietnych,
kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych
wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, aktywizacja
społeczno-zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, współpraca z
instytucjami państwowymi oraz
organizacjami pozarządowymi w
kraju i za granicą.
2.
Obszar Miasta Torunia
3. Wspieranie inicjatyw na rzecz
zagospodarowania czasu
wolnego dzieci i młodzieży,
organizowanie imprez
integracyjnych, kulturalnych i
edukacyjnych, promocja zdrowia
i zdrowego stylu życia,
podnoszenie świadomości
społecznej w zakresie ochrony
środowiska, odnawialnych źródeł
energii oraz ekologicznego trybu
życia, prowadzenie działalności
charytatywnej w środowisku

Toruń,
ul. Panny
Marii 3/5

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
PrzedstawicielPan
Sebastian
Kamiński

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
06.04.2017

NIE

_

_

_

_

lokalnym, podejmowanie
inicjatyw mających na celu
zwiększanie świadomości
prawnej lokalnej społeczności,
organizacja warsztatów i szkoleń
z zakresu edukacji prawnej,
rozwijanie kontaktów i wymiana
doświadczeń z krajowymi i
zagranicznymi środowiskami
organizującymi zajęcia i działania
integracyjne na rzecz lokalnych
społeczności, współpraca z
innymi instytucjami i
podmiotami, prowadzenie innych
działań sprzyjających realizacji
regulaminowych celów
Stowarzyszenia.

14.

Stowarzyszenie
Radnych
Województwa
KujawskoPomorskiego

22.05.2017

1.

Krzewienie świadomości
regionalnej, popularyzowanie
tradycji samorządowej Kujaw i
Pomorza, upowszechnianie
wiedzy o prawach i swobodach
obywatelskich, propagowanie
idei dialogu jako podstawowego
czynnika komunikacji i współdziałania, integrowanie
mieszkańców wokół
gospodarczej, kulturowej i
ekologicznej specyfiki
województwa w jego
efektywnym oraz
zrównoważonym rozwoju,
wymiana opinii i doświadczeń
dotyczących wykonywania zadań
własnych samorządu

Toruń,
Plac
Teatralny 2

Stowarzyszenie
zwykłe jest
reprezentowane
przez Zarząd.
Skład Zarządu:
Ryszard Bober –
Prezes Zarządu
Lucyna
Andrysiak –
Wiceprezes
Zarządu
Krzysztof Sikora
–Wiceprezes
Zarządu
Jan Szopiński,
Ryszard

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
15.05.2017

NIE

_

_

_

_

województwa i pokrewnych
zadań administracji rządowej,
inspirowanie środowisk biznesu,
edukacji, nauki i techniki,
twórców oraz animatorów
kultury do podejmowania
projektów służących społecznogospodarczemu rozwojowi
województwa.

2.
teren RP
3.

Inspirowanie i wspieranie
inicjatyw oraz działań
obywatelskich, wyrażających
potrzebę aktywnego
uczestnictwa mieszkańców w
życiu publicznym, działalność
konferencyjna, informacyjna oraz
wydawnicza, służącą ukazywaniu
i kształtowaniu postaw
obywatelskich i prospołecznych,
propagowanie dobrych praktyk i
wzorowych osiągnięć samorządu
terytorialnego, udział w
organizowanych
przedsięwzięciach (konkursy,
pogadanki itp.) popularyzujących
problematykę samorządu wśród
młodzieży.

Grobelski,
Grzegorz
Gruszka,
Waldemar
Przybyszewski–
Członkowie
Zarządu.
Do reprezentowania
Stowarzyszenia,
w tym składania
oświadczeń woli
oraz zaciągania
zobowiązań
majątkowych,
uprawnionych
jest dwóch
członków
Zarządu
działających
łącznie.
Podejmowanie
przez Zarząd
czynności
przekraczających zakres
zwykłego
zarządu
wymaga
uprzedniej
zgody
wszystkich
członków
stowarzyszenia
oraz udzielenia
przez nich
pełno-

mocnictwa
do dokonania
tych czynności

15.

Stowarzyszenie
MUSICA VERA

11.12.2017

1.
Organizowanie Festiwalu Muzyki
Sakralnej MUSICA VERA-„Muzyka
Nowych Świątyń”, w tym
pozyskiwanie funduszy na
organizację, zapewnienie
obiektów do przeprowadzenia
Festiwalu, pozyskiwanie
wykonawców, promowanie
Festiwalu, organizowanie imprez
muzycznych o charakterze
sakralnym i świeckim w
mieścieToruniu i poza jego
granicami, promowanie
chóralistyki tj. muzyki
wykonywanej chóralnie, chórów
amatorskich, działalności na
rzecz krzewienia i rozwoju
muzyki chóralnej, współpraca z
organami promującymi muzykę
chóralną, promowanie i
rozwijanie działalności zespołu
Schola Cantorum Thorunensis
zajmującego się wykonawstwem
muzyki sakralnej.
2.
Cała Polska
3. Pozyskiwanie funduszy na
organizację Festiwalu Muzyki
Sakralnej MUSICA VERA i na
organizację innych
okolicznościowych imprez
muzycznych o charakterze

Toruń,
ul. Ligi
Polskiej
3c/100

Stowarzyszenie zwykłe
jest
reprezentowane
przez
przedstawiciela.
Przedstawiciel
- Pani
Ewelina
Głowińska

Stowarzysze
nie zwykłe
nie posiada
organu
kontroli
wewnętrznej

Uchwała
z dnia
30.11.2017

NIE

_

_

_

_

sakralnym i świeckich,
zatrudnianie osób i firm do
realizacji poszczególnych
prac/usług w ramach
organizowanych projektów,
wynajem obiektów do
przeprowadzenia wydarzeń
muzycznych organizowanych
przez Stowarzyszenie, promocja
festiwalu i innych imprez
muzycznych w różnoraki sposób
w mass mediach, w postaci
reklamy wizualnej, poprzez
przekaz ustny, organizowanie
koncertów zespołu Schola
Cantorum Thorunensis i
włączanie jego działalności w
sferę kulturalną miasta Torunia i
województwa kujawskopomorskiego.

