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    1. 

Stowarzyszenie 
Miło śników 
Jeziora Szamoty 

 
5.07.2016r
. 

I.1.Realizacja 
konstytucyjnej 
zasady 
zrównowaŜonego 
rozwoju-
ekorozwoju. 
2.Harmonizacja 
ochrony przyrody 
z rozwojem 
turystyki 
rekreacyjnej, 
wypoczynkowej, 
rowerowej i 
wędkarskiej na 
obszarze Jeziora 
Szamoty. 
3.Propagowanie i 
podejmowanie 
działań na rzecz 
ochrony 
środowiska i 
edukacji w tym 
zakresie. 
4.Wykorzystanie 
naturalnych 

64-820 
Szamocin 
Laskowo ul. 
Brzegowa 
57 

Stowarzysze
ni jest 
reprezentowa
ne przez 
przedstawici
ela 
Mariusz 
Małofiej 
Sebastian 
Szulc 

        
Stowarzysze
nie nie 
posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała Nr 
2 z 19.11.15r. 

 Nie     



walorów 
turystycznych 
Jeziora Szamoty 
do propagowania 
zdrowego stylu 
Ŝycia, rekreacji, 
wypoczynku, 
turystyki 
rowerowej i 
wędkarskiej. 
5.Działanie na 
rzecz eliminowania 
barier 
utrudniających 
harmonijne 
współistnienie 
obszarów rekreacji 
i wypoczynku z 
obszarami 
chronionymi,  
w tym Natura 
2000. 
6.Działalność 
wspomagająca 
rozwój wspólnot i 
społeczności 
lokalnych. 
7.Rozwijanie 
świadomości 
ekologicznej. 
8. Wspomaganie 
funkcjonowania i 
rozwoju informacji 
turystycznej. 
9.Wspłpraca z 
osobami i 
wszelkimi 
podmiotami 
realizującymi cele 
i zadania w 
zakresie ochrony 



przyrody i 
turystyki. 
10.Podczymywani
e tradycji 
narodowej, 
pielęgnowanie 
polskości, 
świadomości 
historycznej, 
obywatelskiej i 
kulturowej. 
11.Edukacja w 
zakresie historii 
regionu, ochrony 
przyrody i 
środowiska 
naturalnego. 
II. Teren działania-
obszar 
Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
III. Współpraca z 
organizacjami i 
instytucjami, 
których programy i 
działalność są 
zbieŜne z celem 
Stowarzyszenia. 
Prowadzenie 
działalności 
informacyjnej. 
Nawiązywanie 
kontaktów i 
wymiana 
doświadczeń z 
organizacjami, 
instytucjami w 
kraju i zagranicą. 
Współpraca z 
samorządami, 
Państwowym 



Gospodarstwem 
Leśnym, 
autorytetami  Ŝycia 
społecznego, 
kulturalnego, 
naukowego i 
politycznego. 
Organizowanie 
zebrań 
dyskusyjnych, 
spotkań, prelekcji, 
pokazów, wystaw, 
debat i konferencji. 
Promowanie 
ekoturystyki 
wypoczynkowej, 
rekreacyjnej, 
rowerowej i 
wędkarskiej. 

 
  2. 
 

Stowarzyszenie 
Tanie Leki w 
ChodzieŜy 

 
15.07.201
6r. 

I.1. Promocja 
zdrowia. 
2. Podnoszenie 
świadomości  
w zakresie 
zdrowego 
odŜywiania się  
i zdrowego trybu 
Ŝycia. 
3. Podnoszenie 
świadomości w 
zakresie przepisów 
prawa 
farmaceutycznego, 
w szczególności 
dotyczących 
reklamy leków  
i aptek. 
4. Informowanie o 
zasadach ustalania 
ceny leków 
refundowanych, 

64-800 
ChodzieŜ 
Ul. Prymasa 
Stefana 
Wyszyńskie
go 1a 

Stowarzysze
ni jest 
reprezentowa
ne przez 
przedstawici
ela 
Bartosz 
Frąckowiak  

    
Stowarzysze
nie nie 
posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała Nr 
2 z  
7.07.2016r. 

 Nie  Bartosz 
Frąckowiak 
Uchwała  
Nr 1 z dnia 
10..07.17r.-
rozwiązanie 
Stowarzysze
nia 

 Dokonano 
zmiany w 
adresie 
(pismo 
Stowarzysze
nia z dnia 
1.09.2016r.) 



nierefundowanych 
i pozostałych 
produktów 
nierefundowanych 
w aptekach i 
innych punktach.. 
5. Promocja 
wiedzy o 
prawidłowym 
przyjmowaniu 
leków oraz 
suplementów 
diety. 
6. Podnoszenie 
świadomości w 
zakresie prawa 
medycznego, z 
uwzględnieniem 
odpowiedzialności 
za błąd lekarski i 
zasad etyki. 
7. Promocja 
szczepień, 
informowanie o 
szkodliwości 
ruchów 
antyszczepionkow
ych. 
II. Teren działania 
– Miasto ChodzieŜ 
wraz z całym 
powiatem 
chodzieskim. 
III. Prowadzenie  
i wspieranie akcji 
edukacyjnych.. 
Organizowanie 
imprez sportowych 
i rekreacyjnych. 
Działalność 
wydawnicza. 



Udział  
w postępowaniach 
administracyjnych, 
na zasadach 
wskazanych 
 w odrębnych 
przepisach. 
Współpraca i 
wsparcie 
organizacji 
mających 
pokrewne cele i 
sposoby działania. 
Organizacja akcji 
zdrowotnych. 
 

 
 3. 
 

Stowarzyszenie 
PCH Style 

24.03. 
2017r. 

Celem 
stowarzyszenia jest 
wspieranie 
rozwoju 
przedsiębiorczości 
oraz działalność 
charytatywna i 
społeczna. 
Terenem działania 
jest cała Polska. 
Stowarzyszenie 
realizuje swoje 
cele poprzez: 
1. Popularyzacja 
pasji, wspieranie  
i pomoc w 
przedsięwzięciach 
edukacyjno-
kalturalnych. 
2. Podtrzymywanie 
i upowszechnianie 
tradycji narodowej, 
pielęgnowanie 
polskiej marki oraz 
rozwój 

64-800 
ChodzieŜ ul. 
Strzelecka 
15 

Stowarzysze
ni jest 
reprezentowa
ne przez 
przedstawici
ela – Adam 
Soboń 

   
Stowarzysze
nie nie 
posiada 
organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała Nr 
2 z 
10.02.2017r. 

 Nie     



świadomości 
narodowej, 
obywatelskiej  
i kulturowej. 
3. Organizacja 
aktywnego 
wypoczynku i 
zagospodarowaniu 
czasu wolnego 
dzieci, młodzieŜy  
i osób dorosłych 
jak i osób w wieku 
emerytalnym. 
4. 
Przeciwdziałanie 
uzaleŜnieniom i 
patologiom 
społecznym. 
5. Współdziałanie 
z władzami,  
z innymi 
pokrewnymi 
organizacjami 
krajowymi i 
zagranicznymi  
i pomoc 
potrzebującym. 
6. Ochrona 
interesów 
zawodowych 
członków i 
podnoszenie 
kwalifikacji 
zawodowych 
członków, 
kształtowania ich 
etyki społecznej i 
zawodowej, 
upowszechnienie 
wiedzy prawnej i 
szerzenie kultury 



zawodowej. 
7. Udzielania 
pomocy 
organizacjom 
społecznym, 
inicjowanie, 
koordynowanie, 
współpraca w 
zakresie inicjatyw 
społecznych 
obejmujących 
róŜne środowiska, 
w tym m.in. 
młodzieŜowe, 
senioralne, 
zagroŜone 
wykluczeniem 
społecznym, osób 
bezrobotnych oraz 
osób 
niepełnosprawnych 
8. Promocja 
tradycji 
motoryzacji. 
9. Przełamywanie 
barier 
tektonicznych. 
10. Nowelizacja o 
ruchu drogowym. 
11.Promocja  
ruchu drogowego. 
12. zasady PPOś. 
13. Udzielanie 
pierwszej pomocy. 
14. Zasady PPOś. 
15. Występowanie 
z wnioskami i 
postulatami pod 
adres organów 
władzy, 
administracji i 



organów 
samorządowych. 

 
 
 

            

 
 4. 
 

 
Stowarzyszenie 
Budzyńska 
Grupa 
Rekonstrukcyjna 

 
07.09. 
2017r. 

1. Opieka nad 
zabytkami 
architektury 
militarnej, 
przemysłowej, 
posiadającymi 
wartość 
historyczną, 
artystyczną lub 
naukową. 
2. Inicjowanie 
działań mających 
na celu 
zabezpieczenie  
i utrwalenie 
substancji 
zabytków, 
zahamowanie 
procesów ich 
destrukcji oraz 
dokumentowanie 
tych działań. 
3. Podejmowanie 
działań mających 
na celu 
rozpoznanie 
historii i funkcji 
zabytków, 
zahamowanie 
procesów ich 
destrukcji oraz 
dokumentowanie 
tych działań. 
4. Popularyzacja, 
uczestnictwo, 

64-840 
Budzyń ul. 
Łokietka 31 

Zarząd: 
Prezes-Piotr 
Ślęzak 
Wiceprezes-
Dariusz 
Dudziak 
Wiceprezes-
Stanisław 
Ornoch 
Sekretarz-
Michał Grill 
Skarbnik-
Tomasz 
Błochowiak 
Reprezentuja 
Zarząd; 
1.Prezes, 
2.V-ce 
Prezes wraz 
ze 
Skarbnikiem 

Komisja 
Rewizyjna; 
Przewodnicz
ący-
Waldemar 
Tomczak 
Zastępca  
Przewodnicz
ącego-
Radosław 
Ulicki 
Członek 
Hieronim 
Dudziak 

Uchwała nr 
2 z dnia 
23.04.2017r. 

Nie     



rozwój i 
organizacja działań 
w zakresie 
propagowania 
historii i tradycji 
narodowych wśród 
dzieci, młodzieŜy  
i dorosłych. 
5. 
Reprezentowanie 
lokalnych 
środowisk 
miłośników historii 
i tradycji formacji 
wojskowych, na 
sympozjach itp. 
6. Prowadzenie 
działalności 
edukacyjnej wśród 
dzieci, młodzieŜy 
oraz dorosłych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
historii gminy 
Budzyń, 
wojskowości  
i Powstania 
Wielkopolskiego. 
7. Prowadzenie 
działalności 
wydawniczej  
i edytorskiej do 
pogłębiania wiedzy 
historycznej. 
8. Czynny udział  
w Ŝyciu 
naukowym 
środowisk 
lokalnych 
dotyczącym 
propagowania 



wiedzy o historii. 
9. 
Upowszechniania 
wiedzy i 
umiejętności w 
zakresie sportu i 
rekreacji. 
Terenem działania 
jest obszar Polski. 

 


