EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
1. Cel/cele działania stowarzyszenia

Nr
kolejny

Nazwa
stowarzyszenia

Wpisy
do
ewidenc
ji

1.

2.

3.

1.

Yacht Club
„DAL”

21.06.
2016 r.

2. Teren działania stowarzyszenia
3. Środki działania stowarzyszenia

4.
1.
-Rozwijanie i
upowszechnianie ruchu
żeglarskiego,
-Propagowanie, szczególnie
w środowisku
aleksandrowskiej młodzieży
idei żeglarstwa, podnoszenie
wiedzy i umiejętności
żeglarskich,
-Zaspokajanie potrzeb
oświatowych i kulturalnych
członków Klubu,
-Kształtowanie i umacnianie
postaw wzajemnej
życzliwości,
-Działanie na rzecz ochrony
zdrowia i kultury fizycznej
oraz środowiska
naturalnego,
-Prezentowanie na zewnątrz
stanowiska opinii i potrzeb
członków Klubu.
2.
Teren Polski ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru
miasta Aleksandrów Łódzki
3.
- Szkolenie i doskonalenie
wiedzy żeglarskiej,
- Inicjowanie i organizowanie

Siedziba
stowarzyszenia

5.

ul. Łęczycka
1, 95-070
Aleksandrów
Łódzki

Reprezentacja
stowarzyszenia

6.

Zarząd:
Tomasz
Kozanecki –
Komandor
Maurycy Nowak
– Komandor ds.
programowych
Dariusz Ruda –
Komandor ds.
organizacyjnych
Jarosław
Kozanecki –
Sekretarz
Zbigniew Karaś
- Skarbnik

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia

7.
Komisja
rewizyjna:
Kazimierz
Tomczyk Przewodniczący
Komisji,
Renata
Święciak-Ruda –
Członek,
Rafał Sikorski –
Członek.

Regulamin
działalności
stowarzyszen
ia

8.
Przyjęty
uchwałą
z dn.
18.03.
2016 r.

Status
OPP

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

Likw
idato
r

Zastosowanie
wobec
stowarzyszenia
środków
nadzoru

Uwagi

9.

10.

11.

12.

13.

NIE

odczytów wykładów, narad,
sympozjów naukowych,
warsztatów, zebrań dot.
działalności statutowej
Klubu,
- Organizowanie zbiorowej
i indywidualnej wymiany
doświadczeń pomiędzy
organizacjami, instytucjami i
osobami zajmującymi się
żeglarstwem i turystyką
-Wydawanie czasopism i
materiałów szkoleniowych,
-wspieranie szkolnej
turystyki kwalifikowanej,
-Organizowanie wystaw,
pokazów i projekcji
filmowych,
-Organizowanie zawodów
sportowych i innych imprez o
charakterze rekreacyjnym.

2.

Stowarzyszenie
„Strzelanie dla
Wszystkich”

02.11.
2016 r.

1.
-Działanie na rzecz
strzelectwa, sportu
strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
- popularyzowanie wiedzy
z dziedziny strzelectwa,
sportu strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
-promocja i popieranie
strzelectwa i
kolekcjonerstwa broni.
2. Teren Polski
3.
-Organizowanie spotkań,
prelekcji, pokazów
-Współpraca ze wszystkimi
osobami i instytucjami o

ul. Kolejowa
2/5
95-100 Zgierz

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Bartłomiej Noga

brak

Przyjęty
uchwałą
z dn.
22.10.
2016 r.

NIE

podobnych celach działania
(grupy rekonstrukcji
historycznej)

3.

Stowarzyszenie
EkologicznoWędkarskie
ZALEW
w Strykowie

30.01.
2017 r.

1.
- Organizowanie wędkarstwa
jako racjonalnej formy
wypoczynku
- Krzewienie znajomości
zasad gospodarki rybacko –
wędkarskiej
- Kształtowanie postawy
obywatelskiej i etyki
wędkarskiej
- Działanie na rzecz ochrony
i racjonalnego użytkowania
środowiska naturalnego
- Wychowawcza praca z
młodzieżą i edukacja
ekologiczna,
- Ochrona wód znajdujących
się pod opieką
stowarzyszenia.
2. Miasto i Gmina Stryków
3.
- Reprezentowanie
wędkarstwa przed władzami
i instytucjami,
- Organizowanie zebrań,
szkoleń,
- Prowadzenie i popieranie
działalności na rzecz ochrony
środowiska,
- Upowszechnianie sportu i
turystyki wędkarskiej,
- Nabywanie, przejmowanie i
użytkowanie wód,
- Ochrona wód i środowiska
naturalnego przed
zanieczyszczeniem i
kłusownictwem.

ul. Kościuszki
31
95-010 Stryków

Zarząd:
Maciej
Piaskowski –
prezes,
Tadeusz Rosiński
–
v-ce prezes,
Jan Pierzakowski
sekretarz.

Komisja
rewizyjna:
Piotr Chojnacki przewodniczący
Radosław
Wejsman –
zastępca
przewodniczącego
(zm. w dniu
30.01.2018 r),
Krzysztof
Piaskowski –
sekretarz.

Przyjęty
uchwałą z
dn. 23.01.
2017 r.

NIE

4.

Stowarzyszenie
„Słowiczanki”

21.02.
2017 r.

1.
- podejmowanie działań
integracyjnych wśród
mieszkańców,
- pielęgnowanie tradycji
regionalnych i
propagowanie
miejscowych walorów,
- zachęcanie kobiet do
uczestnictwa w życiu
publicznym na wielu
płaszczyznach.

Słowik, ul.
Gdańska 7
95-100 Zgierz

Przedstawiciel
stowarzyszenia:

brak

Przyjęty
uchwałą z
dn.
10.02.2017
r.

Komisja
rewizyjna:

Przyjęty
uchwałą z
dn. 01.04.
2017 r.

Małgorzata
GrabiszewskaHofman

NIE

2. cała Polska
3.
- organizowanie spotkań,
warsztatów, imprez i innych,
- czynny udział w
wydarzeniach regionalnych,
- współpraca z osobami i
instytucjami odnośnie
realizacji celów
Stowarzyszenia.

5.

Stowarzyszenie
Rosanów –
Róbmy Swoje

11.04.
2017

1.
-współpraca i wzajemna
pomoc wśród członków
Stowarzyszenia oraz
mieszkańców Rosanowa,
-Organizowanie
wolontariatu,
-organizacja i
promowanie kształcenia i
edukacji,
-ochrona miejsc pamięci i
kultury oraz
propagowanie wiedzy
historycznej o Rosanowie,
-działanie na rzecz
bezpieczeństwa
mieszkańców,

Rosanów, ul.
Wiosenna 35
95-100 Zgierz

Zarząd:
Jolanta Pilarska
– prezes,
Jerzy Patelak –
sekretarz,
Maria Pietrzak
– skarbnik.

Witold Zabłocki
-przewodniczący,
Elżbieta Kozub –
członek ,
Marek Woźniak
– członek.

NIE

Wykreślono z
ewidencji.
Stowarzyszen
ie
zarejestrowan
e w KRS –
postanowieni
e Sądu z dnia
18.09.2017 r.

-organizacja turystyki
oraz aktywnych form
rekreacji,
-organizacja szkoleń i
doradztwa dla
mieszkańców Rosanowa,
-działanie w zakresie
zdrowego trybu życia i
ekologii,
-dbałość o środowisko
naturalne i ochrona
najbliższego otoczenia.
2.Rzeczpospolita Polska
3.
-organizacja imprez
rekreacyjno-sportowych,
edukacyjnych,
kulturalnych,
-promocja wyrobów i
zwyczajów lokalnych oraz
potraw,
-aktywizacja oraz
integracja społeczności
Rosanowa,
przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
we współpracy z
samorządem
mieszkańców i władzami
gminy tworzenie lepszych
warunków do życia,
rekreacji, sportu, kultury
i oświaty,
-propagowanie rzetelnej i
szybkiej informacji z
terenu gminy,
-propagowanie dbałości o
środowisko naturalne i

6.

Stowarzyszenie
„Przyjazne
Babeczki”

08.05.
2017 r.

najbliższe otoczenie.
1.
-wspomaganie rozoju
społeczności lokalnej
poprzez organizowanie
społeczności wokół
istotnych dla niej spraw,
-rozwój społeczeństwa
informacyjnego i
obywatelskiego,
- integracja mieszkańców
wsi,
- upowszechnianie kultury
fizycznej, sportu i
rekreacji,
- pielęgnowanie lokalnej
kultury, obyczajów i
tradycji,
współpraca z samorządem
i władzami gminy w
zakresie tworzenia
lepszych warunków do
życia na wsi oraz rozwoju
oświaty, kultury, sportu i
rekreacji,
- promocja lokalnych
produktów i wyrobów
regionalnych,
-propagowanie
ekologicznej produkcji
rolnej i lokalnych potraw,
- dbałość o środowisko
naturalne,
organizowanie
działalności szkoleniowej i
doradczej dla dzieci8 i
młodzieży oraz rolników,
-organizacja turystyki i
rekreacji wśród

Maszkowice
59, 95-035
Ozorków

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Dominika
Wiktorowska

brak

Przyjęty
uchwałą w
dn. 27.04.
2017 r.

NIE

mieszkańców, w tym
organizowanie
wypoczynku dla dzieci i
młodzieży,
działania wspomagające
rozwój demokracji i
tolerancji, współpraca i
wzajemna pomoc wśród
członków stowarzyszenia.
2. Teren całej Polski
3.
- współpraca z Rada
Gminy, Wójtem,
samorządami
mieszkańców wsi,
organizacjami,
instytucjami, które mogą
mieć wpływ na
funkcjonowanie gminy i
społeczności lokalnych,
- współpraca z Lokalna
Grupą działania
„Polcentrum” w
Strykowie,
- współpraca z Kołami
Gospodyń Wiejskich,
- współpraca i wymiana
doświadczeń z innymi
stowarzyszeniami
mieszkańców w Polsce,
- animowanie i wspieranie
działań społeczności
lokalnej zmierzających do
poprawy jakości życia na
wsi,
- organizacja imprez
kulturalnych,
sportowych ,

7.

8.

Stowarzyszenie
Ekumeniczne
Spotkania
Muzyczne
w Zgierzu

18.07.
2017 r.

Stowarzyszenie
na Rzecz

02.02.

integracyjnych i
turystycznych,
pozyskiwanie środków
finansowych na realizacje
celów statutowych,
- wspieranie wszelkich
inicjatyw realizujących
cele stowarzyszenia.
- Promowanie muzyki w
tym m.in. religijnej i
kościelnej w duchu
ekumenicznym,
- wspieranie lokalnych
projektów muzycznych.
Rzeczpospolita Polska
- Organizowanie
otwartych koncertów i
imprez kulturalnych,
- organizowanie zebrań
dyskusyjnych i odczytów,
- pozyskiwanie środków
środków finansowych, w
tym organizowanie
publicznych zbiórek
pieniędzy,
- przygotowywanie
publikacji periodyków,
komunikatów,
okolicznościowych
opracowań i broszur oraz
ich wydawanie,
współdziałanie z innymi
organizacjami
społecznymi działającymi
zgodnie z obowiązującym
prawem.
1.
- Propagowanie
transportu szynowego

Plac Jana
Pawła II 11/13
95-100 Zgierz

Przedstawiciel
stowarzyszenia:

95-035
Ozorków, ul.
Wyszyńskiego

Przedstawiciel
stowarzyszenia:

brak

Przyjęty
uchwałą w
dn. 28.06.
2017 r.

NIE

brak

Przyjęty
uchwałą w

NIE

Świętosław
Gołek

9.

Obrony
Podmiejskiej
Komunikacji
Tramwajowej w
Regionie
Łódzkim

2018 r.

Stowarzyszenie
Ekologiczne
Ziemi
Zgierskiej

11.05.
2018 r.

jako właściwego środka
komunikacji,
- zabieganie o utrzymanie
i rozwój linii tramwajowej
relacji Łódź – Ozorków,
- Wypracowanie
odpowiednich warunków
komfortu podróży i
obsługi pasażerów,
- Informowanie
społeczeństwa o bieżących
działaniach.
2. Województwo łódzkie
3.
- Zainteresowanie
komunikacją tramwajową
odpowiednich jednostek
samorządowych,
- Współpraca z
operatorem linii i
organizatorem
transportu,
- Otwartość na
komunikację z
pasażerami.
1.
- Działanie na rzecz
ochrony środowiska
naturalnego, ze
szczególnym
uwzględnieniem
środowiska naturalnego
gmin Powiatu
Zgierskiego,
2. Rzeczpospolita Polska
3.
- organizowanie i udział w
akcjach społecznych
mających na celu ochronę

37 lok. 18

Adam Rembak

95-100 Zgierz,
ul. Długa
44/46 lok. 11

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Barbara
Strzyżewska

dn. 26.01.
2018 r.

Brak

Przyjęty
uchwałą
z dn.
09.05.
2018 r.

NIE

środowiska lokalnego,
- udział w postępowaniach
administracyjnych w celu
zapewnienia ochrony
środowiska lokalnego,
- organizowanie spotkań,
szkoleń mających na celu
propagowanie ochrony
środowiska lokalnego
10.

Stowarzyszenie
Kolekcjonerów
i Miłośników
Militariów

14.05.
2018 r.

1.
-zrzeszanie osób
kolekcjonujących
militaria w tym:
umundurowanie, sprzęt i
wyposażenie wojskowe
współczesne i historyczne;
broń, na której posiadanie
wymagane jest pozwolenie
wydane na podstawie
obowiązujących
przepisów prawa
regulujących posiadanie
broni i amunicji; broń
białą oraz cięciwową, na
której posiadanie nie jest
wymagane pozwolenie,
- zdobywanie, poszerzanie
oraz popularyzacja
wiedzy na temat
przedmiotów
wymienionych wyżej,
- popularyzacja
pozytywnego wizerunku
strzelców, posiadaczy
broni oraz miłośników
broni i militariów.
2.
- Rzeczpospolita Polska

Rąbień AB,
ul. Narcyzowa
20

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Bogdan
Kołaczek

Brak

Przyjęty
uchwałą
z dn.
26.04.
2018 r.

NIE

11.

Towarzystwo
Przyjaciół

17.05.
2018 r.

3.
- wzajemna pomoc
członków i wspieranie się
w rozwijaniu swoich
kolekcji,
-współpraca z osobami,
organizacjami i
instytucjami,
- organizowanie wystaw
oraz innych imprez o
charakterze strzeleckim i
rekreacyjnym dla
członków stowarzyszenia i
innych osób,
- prowadzenie działalności
integrującej członków
stowarzyszenia,
wspieranie ich aktywności
kolekcjonerskiej,
rekreacyjnej,
towarzyskiej i kulturalnej,
krzewienie idei
patriotycznych ze
szczególnym
uwzględnieniem historii i
tradycji oręża polskiego,
propagowanie idei
legalnego dostępu do
broni dla praworządnych
obywateli,
- podejmowanie wszelkich
innych dozwolonych
prawnie działań służących
realizacji celów
wymienionych w
regulaminie.
1.
- krzewienie
zainteresowania

95-035
Ozorków, ul.
Listopadowa

Zarząd:
Wiesław Kukuła

brak

Przyjęty w
dn. 11.04.

Ozorkowa

przeszłością i
teraźniejszością
Ozorkowa,
- upowszechnianie wiedzy
o tym mieście,
- podejmowanie
działalności zmierzającej
do ocalenia od
zapomnienia osób, spraw i
rzeczy, które są tego
godne,
- budzenie
zainteresowania
Ozorkowem jako
obiektem turystyki.
2.
- Rzeczpospolita Polska
w szczególności miasto
Ozorków.
3.
- zespalanie wysiłków
społecznych i władz
miejskich w dziedzinie
szeroko podjętej estetyki
miasta,
- podejmowanie działań
mających na celu rozwój
miasta,
- inicjowanie działań i
projektów wynikających z
zadań Towarzystwa i
następnie przekazywanie
odpowiednim władzom i
instytucjom do
wykorzystania,
- wspomaganie Izby
Historii Miasta w

6B

– prezes,
Stanisław
Olczak –
wiceprezes,
Aleksandra
Kalinowska –
skarbnik,
Szymon Bajor –
członek.

2018 r.

gromadzeniu zbiorów
dziedzictwa narodowego,
- współpraca z innymi
instytucjami,
towarzystwami i
organizacjami, które w
swych założeniach mają
zadania zbliżone do celów
TPO.
12.

Związek Byłych
Pracowników
„Boruty”

22.05.
2018 r.

1.
- integracja środowisk
byłych pracowników
„Boruty” i ich rodzin,
- propagowanie historii
przemysłowego Zgierza, przekazywanie młodzieży
szkolnej tradycji i
wartości pracy.
2. -Gmina Miasto Zgierz

3.
-współpraca ze szkołami,
organami administracji
publicznej a zwłaszcza z
Muzeum Miasta Zgierza, współpraca ze Związkiem
Emerytów Pracowników
„Boruty” i innymi
instytucjami i
organizacjami o
podobnych celach

95-100 Zgierz
ul.
Gałczyńskiego
27 m.44

Przedstawiciel
Stowarzyszenia:
Zbigniew
Zapart

Brak

Przyjęty w
dn. 12.05.
2018 r.

NIE

działania

13.

Stowarzyszenie
Byłych
Działaczy,
Zawodników i
Sympatyków
Klubu
Sportowego
„Boruta”
Zgierz

23.05
2018 r.

1.
- kultywowanie tradycji
sportowych Klubu
Sportowego „Boruta,
- inicjowanie i wspieranie
działań na rzecz
odbudowy tradycji
sportowych Klubu
Sportowego „Boruta”
2.
- Rzeczpospolita Polska
3.
- organizowanie imprez
sportowych na terenie
miasta Zgierza i poza nim,
- organizowanie spotkań z
byłymi sportowcami –
reprezentantami Polski,
olimpijczykami –
wychowankami Klubu
Sportowego „Boruta”,
- organizowanie spotkań
kulturalno – towarzyskich
byłych sportowców i
działaczy Klubu
Sportowego „Boruta”,
- współpraca z
przedstawicielami
jednostek samorządu oraz
Klubu Sportowego
„Boruta” w zakresie
promocji sportu.

95-100 Zgierz
ul. Żytnia 37

Zarząd:
Jarosław
Pietrzak –
prezes,

Komisja
Rewizyjna:
Jan Walczak –
przewodniczący,

Wiesław
Jaskulski –
wiceprezes,

Małgorzata
Jaskulska –
członek,

Władysław Kin
– skarbnik,

Monika
Szczepanik –
członek.

Jolanta
Jędrzejewska –
sekretarz,
Marcin Ficner –
członek,
Marian Kupis –
członek,
Tadeusz
Kaźmierczak –
członek.

Przyjęty w
dniu 9 .05.
2018 r.

NIE

14.

Stowarzyszenie
”Wspólnie dla
Zgierza”

21.05.
2018 r.

1.
-pobudzanie, rozwój i
organizowanie
współpracy pomiędzy
środowiskami lokalnymi
na rzecz umacniania w
Gminie Miasto Zgierz
społeczeństwa
obywatelskiego.
2.
-Powiat Zgierski
3.
- prowadzenie własnych
badań,
- gromadzenie i tworzenie
zasobów informacji z
zakresu tematyki
społecznej oraz ich
promowania,
- inicjowanie debaty
publicznej oraz
rekomendowanie
rozwiązań o charakterze
systemowym w dziedzinie
problematyki społecznej,
ze szczególnym
uwzględnieniem kapitału
społecznego i
społeczeństwa
obywatelskiego,
-występowanie z
petycjami, wnioskami i
apelami do władz
publicznych,
- kreowanie i realizacja
kampanii społecznych,
-opracowywanie i

95-100 Zgierz
ul. 1 Maja 65

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Andrzej
Piaskowski

Brak

Przyjęty w
dn. 01.09.
2014 r.

NIE

realizacja programów
animacji wspólnot
lokalnych,
- przygotowywanie i
wydawanie publikacji,
opracowań, analiz i
sondaży,
- prowadzenie i
wspieranie działań
informacyjnych i
edukacyjnych, w tym
prowadzenie szkoleń,
warsztatów doradztwa,
seminariów, konferencji,
debat, targów,
- działalność medialna,
-podejmowanie wspólnych
działań z innymi
organizacjami,
- monitorowanie działań
władz samorządowych i
innych instytucji,
- organizacja imprez
rekreacyjno – sportowych,
wydarzeń kulturalnych,
wystaw informacyjnych i
artystycznych,
- udział stowarzyszenia w
wyborach
samorządowych

15.

Stowarzyszenie
„Razem”

12.07.
2018 r.

1.
-wpieranie procesów
rozwojowych i
integracyjnych w
społecznościach lokalnych
Polski a także

95-100 Zgierz
ul.
Przyrodnicza
12

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Michał
Żuchowski

Brak

Przyjęty
w dn.
17.06.
2018 r.

NIE

zaspokajanie potrzeb
społecznych, naukowych,
kulturalnych, oświatowo wychowawczych,
-udzielanie wsparcia
finansowego i rzeczowego
osobom fizycznym
(również członkom
stowarzyszenia), szkołom,
organizacjom społecznym,
domom dziecka,
szpitalom.
2.
- Terytorium Polski
3.
-organizowanie
nieodpłatnych wydarzeń
kulturalnych, konferencji,
szkoleń, warsztatów,
sympozjów, seminariów,
kampanii społecznych,
działań służących
wyrównywaniu szans
ekonomicznych,
- współpraca z
administracja rządową,
instytucjami
oświatowymi,
organizacjami
państwowymi,
społecznymi, szkołami,
osobami fizycznymi i
prawnymi w kraju,
- nieodpłatne wspieranie
organizacyjne, finansowe i
rzeczowe,
inicjowanie i

pozyskiwanie pomocy
finansowej i rzeczowej,
- przeciwdziałanie
patologii społecznej,
-podejmowanie innych
dozwolonych prawnie
działań służących
realizacji celów
wymienionych w
regulaminie.
16.

Ruch
Narodowo
Radykalny
Falanga

24.07.
2018 r.

1.
- kultywowanie tradycji
polskiego ruchu
narodowego,
- rozpowszechnianie
wiedzy o najnowszej
historii Polski,
- wzmacnianie polskiej
tożsamości narodowej,
- kultywowanie pamięci
narodowych formacji
zbrojnych.

95-035
Ozorków

Przedstawiciel
stowarzyszenia:

Leśmierz 31
m. 16

Jarosław Rokita

Brak

Przyjęty w
dn.
18.12.2017
r.

NIE

zmiana:
18.07.2018
r.

2.
- teren Polski

17.

Stowarzyszenie
Koło Gospodyń
w Dolinie Bzury

21.11.
2018 r.

3.
- zgromadzenia publiczne,
- odczyty, wystawy,
- działalność publiczna,
- obchody rocznic
patriotycznych.
1.
- działanie na rzecz
integracji i aktywizacji
społeczności lokalnej,
- kultywowanie tradycji i

95-070 Ruda
Bugaj

Przedstawiciel
stowarzyszenia:

ul. Podleśna
18D

Katarzyna

Brak

Przyjęty
w dn.
12.11.
2018 r.

NIE

obyczajów wsi i regionu,
- wykazywanie inicjatywy
w uroczystościach i
projektach
środowiskowych oraz
gminnych,
- promocja zdrowego stylu
życia,
- poprawa jakości życia
mieszkańców,
- dbanie i pielęgnowanie
pamięci oraz wiedzy
historycznej o regionie
wśród mieszkańców.
2.
województwo łódzkie
3.
- współpraca z
placówkami
samorządowymi,
edukacyjnymi,
kulturalnymi i
wyznaniowymi,
- inicjowanie i współudział
w rozwoju i
upowszechnianiu kultury
na wsi, zwiększania
uczestnictwa ludności
wiejskiej w życiu
kulturalnym,
kultywowaniu folkloru i
potraw regionalnych,
- organizacja
przedsięwzięć oraz imprez
kulturalnych,
- propagowanie
aktywności ruchowej,

Redak Snelewska

rekreacyjnej i
turystycznej
mieszkańców,
- prowadzenie różnych
form działalności
edukacyjnej,
szkoleniowej,
warsztatowej i
wzmacnianie więzi
międzyludzkiej.
18.

Stowarzyszenie
Mieszkańców
Osiedla
Karmelowa

10.12.
2018 r.

1.
-zarządzanie oraz bieżące
utrzymanie przestrzeni
wspólnych użytkowanych
przez mieszkańców Osiedla
Karmelowa, stanowiących
wewnętrzna drogę
dojazdową do posesji
usytuowanych wzdłuż ulicy
Karmelowej w Rąbieniu AB,
a także budowle i urządzenia
posadowione na częściach,
pozostawionych do
wspólnego korzystania przez
Mieszkańców,
- podejmowanie decyzji w
zakresie napraw, remontów,
budowy, przebudowy a także
konserwacji i usuwania
awarii budowli i urządzeń
stanowiących cześć wspólną
Mieszkańców Osiedla
Karmelowa,
- integracja wspólnoty
lokalnej
- wspieranie i inicjowanie
działań zmierzających do
usunięcia barier
utrudniających procesy
migracji, inwestowania i
zamieszkania w strefie

Rąbień AB

Zarząd:

ul.
Karmelowa
15

Maria Kaczmarek
– prezes,
Adrian Kowalski
– wiceprezes,
Agnieszka
Baczyńska –
wiceprezes,
Tomasz Walter –
skarbnik,
Rafał Mirowski sekretarz

Brak

Przyjęty
w dn.
29.11.2018
r.

NIE

podmiejskiej,
- współpraca i wymiana
doświadczeń z organizacjami
o podobnym charakterze i
celach działania,
- działania na rzecz ochrony
lokalnego ładu
przestrzennego, środowiska
oraz bezpieczeństwa osiedla i
jego mieszkańców,
-działanie bądź
współdziałanie z innymi
podmiotami mające na celu
zagospodarowanie Osiedla
Mieszkańców Karmelowa w
szczególności wspieranie
inwestycji dla ogółu
mieszkańców,
-inspirowanie, popieranie i
rozwijanie inicjatyw
budujących poczucie
wspólnoty sąsiedzkiej i
tożsamości lokalnej
Mieszkańców Osiedla
Karmelowa,
- dążenie do zapewnienia
wszystkim mieszkańcom
Osiedla Karmelowa
niezbędnej infrastruktury,
poprzez reprezentowanie ich
w umowach z gestorami sieci,
-występowanie w obronie
słusznych interesów i praw
wszystkich mieszkańców
Osiedla Karmelowa
związanych z utrzymaniem
części wspólnych mając na
uwadze obowiązujące
przepisy prawa oraz normy
zwyczajowe przyjęte przez
ogół mieszkańców,
- współdziałanie z władzami
samorządowymi, innymi

organizacjami
pozarządowymi i
podmiotami w sferze
zarządzania przestrzenią
wspólną Mieszkańców
Osiedla Karmelowa,
- podejmowanie wszelkich
innych inicjatyw
zmierzających do realizacji
celów ustalonych w
regulaminie oraz
wychodzących naprzeciw
potrzebom mieszkańców
Osiedla Karmelowa.
2.
- Rzeczpospolita Polska
3.
-wspieranie inicjatyw
społecznych i kulturalnych
zgodnych z charakterem
osiedla i właściwie słuzących
jego rozwojowi dla dobra
lokalnej społeczności,
- występowanie z wnioskami
i opiniami do właściwych
organów administracji w
sprawach znajdujących się w
sferze działalności
Stowarzyszenia,
- organizowanie i wspieranie
inicjatyw ekologicznych oraz
porządkujących i
upiększających teren osiedla
i okolic,
-współpraca z władzami
gminy w celu zwiększenia
bezpieczeństwa osiedla i jego
mieszkańców,
- podejmowanie inicjatyw
mających na celu
zapewnienie na terenie

osiedla właściwych
standardów
infrastrukturalnych, zlecanie
okresowych przeglądów
urządzeń infrastruktury
technicznej i budowli
stanowiących części wspólne
osiedla Karmelowa,
- prowadzenie konsultacji
pomiędzy mieszkańcami w
sferze zarządzania i
realizacji inwestycji w
przestrzeniach wspólnych
osiedla.

19.

Stowarzyszenie
SYGNALISTA

16.01.
2019 r.

1.
-aktywizacja i kształtowanie
postaw prospołecznych
mieszkańców oraz działanie
na rzecz rozwoju
społeczeństwa
obywatelskiego,
- wspieranie idei
samorządności i działań na
rzecz zwiększenia
świadomości i
odpowiedzialności za lokalną
społeczność,
- obywatelska kontrola
sposobów realizacji zadań
przez władze gminy Zgierz,
- integracja środowiska
lokalnego
2.
gmina Zgierz
3.
- zrzeszanie mieszkańców,
- aktywne uczestnictwo w
życiu społecznym oraz
wyrażanie poglądów na

95-073
Grotniki
ul. Sosnowa 5

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Jacek
Nierychlewski

Brak

Przyjęty
w dn.
05.01.
2019 r.

NIE

tematy związane z
działaniami podejmowanymi
przez władze gminy, gminne
jednostki organizacyjne oraz
jednostki pomocnicze gminy,
-przygotowywanie wniosków
i petycji,
- przygotowywanie i
wydawanie materiałów oraz
publikacji w formie
tradycyjnej i elektronicznej,
- współpraca i wymiana
informacji z organami i
instytucjami samorządowymi
oraz innymi organizacjami
społecznymi i instytucjami,
-składanie skarg i wniosków
do organów państwowych i
samorządowych zgodnie z
obowiązującym porządkiem
prawnym w przypadkach
naruszania praworządności,
praw członków
Stowarzyszenia oraz osób
postronnych,
-podejmowanie interwencji
poprzez nagłośnienie w
środkach masowego
przekazu, składanie petycji i
listów otwartych do organów
władzy publicznej różnych
szczebli.

20.

Stowarzyszenie
Strzelecko Kolekcjonerskie
„Brygadier”

27.03.
2019 r.

1.
- popularyzacja strzelectwa
rekreacyjnego, sportu
strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni palnej
i innej,
- poszezrenie wiedzy i
edukowanie w dziedzinie
strzelectwa rekreacyjnego,
sportu strzeleckiego i

95-010
Stryków
ul. Kilińskiego
12

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Kamil Szmidel

Brak

Przyjęty
w dn.
04.03.2019
r.

NIE

kolekcjonerstwa broni,
- promocja i popieranie
strzelectwa rekreacyjnego,
sportu strzeleckiego i
kolekcjonerstwa broni,
- zwiększenie odsetka
obywateli czynnie
uprawiających strzelectwo i
pasjonatów kolekcjonerstwa,
- odbudowa kultury
posiadania, kolekcjonowania
i strzelania z broni palnej w
Polsce.
2.
Teren całej Polski
3.
- organizowanie lub udział w
imprezach, zawodach
strzeleckich,
kolekcjonerskich,
- organizowanie lub udział w
prelekcjach, szkoleniach,
treningach, pokazach
strzeleckich,
kolekcjonerskich,
- działalność szkoleniowa,
edukacyjna lub
informacyjno – promocyjna,
- współdziałanie z władzami
publicznymi oraz innymi
instytucjami,
- występowanie z opiniami do
organów administracji
publicznej,
-inne działania niezbędne do
realizacji celów statutowych.

21.

Stowarzyszenie
dla utworzenia
Związku
Metropolitalneg
o Regionu
Łódzkiego

02.08.
2019 r.

1.
- Promocja wiedzy o idei i
korzyściach związanych z
funkcjonowaniem Związku
Metropolitalnego,
- Przekonywanie władz
samorządowych,
parlamentarnych i
rządowych do celowości i
konieczności utworzenia
Związku Metropolitalnego
Regionu Łódzkiego,
- Promowanie partnerskich
modeli współpracy miedzy
jednostkami samorządowymi
Regionu Łódzkiego,
- Przyspieszenie realizacji i
zwiększenie efektywności
inwestycji ważnych dla
mieszkańców Regionu
Łódzkiego dotyczących:
a) budowy infrastruktury
drogowej – budowa
bezkolizyjnych skrzyżowań i
obwodnic w miastach przez
które przebiegają ruchliwe
drogi krajowe lub
wojewódzkie,
b) infrastruktury
komunikacyjnej (tramwaj
regionalny, międzygminna
komunikacja autobusowa),
c) służby zdrowia,
d) oświaty,
e) bezpieczeństwa.
2.
Teren całej Polski
3.
- Wyrażanie swego
stanowiska na forum
publicznym,

95-100 Zgierz
Al. Armii
Krajowej
13 m.1

Przedstawiciel
stowarzyszenia:
Zdzisław Sobczak

Brak

Przyjęty w
dn. 25.07.
2019 r.

NIE

- Konsultacje społeczne i
bezpośrednie spotkania z
mieszkańcami,
- Media internetowe,
- Współpracę z organami
administracji publicznej
oraz innymi instytucjami i
podmiotami,
- Kierowanie postulatów do
organów administracji
publicznej i władz,
- Prowadzenie innych działań
sprzyjających realizacji
statutowych celów
Stowarzyszenia.

