
Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

Teren działania stowarzyszenia zwykłego

Środki działania stowarzyszenia zwykłego

a) działanie na rzecz społeczności lokalnej
b) popularyzowanie i krzewienie wiedzy o 

społeczeństwie obywatelskim odpowiedzialnym za 
swoje środowisko, kulturę i wychowanie młodego 

pokolenia, przywracanie naturalnych więzów 
międzypokoleniowych

c) promocja i popieranie turystyki przyjaznej 
przyrodzie

d) tworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany 
informacji pomiędzy instytucjami i osobami o 

podobnym profilu działania

e) umożliwienie społeczności naszych sołectw 
udziału w kształtowaniu ładu przestrzennego i ocenie 
jego wpływu na środowisko oraz popierania rozwoju 

ekonomicznego opartego na wiedzy

f) wspieranie sołtysów i rad sołeckich w działaniach 
na rzecz ochrony walorów krajobrazowych, 

zachowania bioróżnorodności i harmonijnego rozwoju 
infrastruktury gminy poprzez społeczną aktywizację 

mieszkańców

Województwo Zachodniopomorskie
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez edukacyjnych

b) prowadzenie działalności wydawniczej w formie 
niedochodowej

c) współpraca z instytucjami i osobami o podobnych 
celach działania

d) występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych samorządów i organów administracji w 

sprawach zrównoważonego rozwoju i przestrzegania 
zasad współżycia społecznego oraz przepisów o 

ochronie przyrody

e) przeciwdziałanie naruszeniom przepisów o 
ochronie przyrody, bezpowrotnemu niszczeniu 

bezcennych zasobów przyrodniczych oraz unikalnego 
krajobrrazu Lubina, Wapnicy i Wicka

f) inne działania realizujące cele regulaminowe 
stowarzyszenia 

a) działanie na rzecz aktywności miejscowości 
Połchowo Gmina Kamień Pomorski poprzez 

zorganizowanie plaży publicznej i budowa pomostów 
do cumowania łodzi, jachtów i innych małych 

jednostek pływających
b) promocja i popieranie rozwoju osiedla w 

miejscowości Połchowo

Gmina Kamień Pomorski

a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez  

b) współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania

c) występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji w sytuacjach tego 

wymagających
d) wspieranie działań zmierzających do celu 

obranego w punkcie 1

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH BĘDĄCYCH POD NADZOREM STAROSTY KAMIEŃSKIEGO

Numer 
kolejny w 
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia 
zwykłego

Daty wpisów 
do ewidencji

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

1
Stowarzyszenie 

Obywatelskie „KLIF”
10.10.2016 r. ul. Główna 21a 

Lubin

72-500 
Międzyzdroje

Małgorzata 
Wychodil

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
28.09.2016 r.

NIE
EK.512.1.4.2016.    

MS

2
Stowarzyszenie „Błękitna 

Laguna”
18.10.2016 r.

ul. Karpowicza 4

Piotr Pastucha
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

71-304 Szczecin Przyjęty w dniu 
07.10.2016 r.

NIE
EK.512.1.5.2016. 

MS



a) prowadzenie działalności na rzecz kontynuowania 
tradycji, odnowy, postępu i rozwoju społeczno-

kulturalno-oświatowego, dla dobra społeczeństwa 
sołectwa Ostromice i gminy Wolin

Ryszard Mierzicki – 
Prezes

b) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz 
poprawy warunków życia społeczeństwa sołectwa 

Ostromice i gminy Wolin

Halina Czerniak – 
Wiceprezes

c) wspieranie działalności kulturalnej
Irena Feretycka – 

Skarbnik

Sołectwo Ostromice, Gmina Wolin
Stanisław Brylski – 
Członek Zarządu

Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów 
oraz innych imprez  

Bogusław 
Słomczewski – 

Członek Zarządu

a) działanie na rzecz strzelectwa, sportu 
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni

b) popularyzowanie wiedzy i dziedziny strzelectwa, 
sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni

c) promocja i popieranie strzelectwa i 
kolekcjonerstwa broni

d) popularyzacja i rozwój sportowego strzelectwa i 
zabytkowych rodzajów broni w tym broni palnej i jej 

replik oraz z broni palnej bocznej i centralnego 
zapłonu

e) propagowanie działań edukacyjnych oraz 
prewencyjnych

Rzeczpospolita Polska

a) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów

b) współpracę ze wszystkimi osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania, w szczególności z 

grupami rekonstrukcji historycznej

c) występowanie z wnioskami i opiniami do 
właściwych organów administracji  

d) inne działania realizujące cele statutowe

a) działanie na rzecz zachowania walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych gminy Golczewo

b) przeciwstawianie się inwestycjom mogącym 
zagrozić środowisku naturalnemu i komfortowi życia 

lokalnej społeczności
c) wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu 

ochronę środowiska
d) edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu 

poszanowania środowiska naturalnego
e) rozwój infrastruktury lokalnej z poszanowaniem 

środowiska naturalnego

f) ochrona interesów społeczności lokalnej

g) promocja ekologii i zdrowego trybu życia

h) promocja produktów regionalnych

i) promocja i rozwijanie wiedzy o regionie

j) dbanie o dziedzictwo historyczne, kulturowe i 
przyrodnicze

Jadwiga 
Adamowicz – 
Wiceprezes

Marek Witczak

k) integracja społeczna
Marek Kępczyński 

– Skarbnik
Piotr Dobrowolski

l) działalność kulturalna
Ewelina Grońska – 

Sekretarz
Stefan Żyngiel

m) rozwój turystyki, sportu i krajoznawstwa
Jorgo Apostolu – 

Członek

n) integracja międzynarodowa

Rzeczpospolita Polska

a) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, 
konkursów (festyny, dożynki, imprezy 
okolicznościowe, pokazy tematyczne)

b) organizowanie spotkań, odczytów i dyskusji

c) propagowanie i organizowanie wymiany 
międzykulturowej

d) organizowanie lekcji i warsztatów pedagogicznych 
dla dzieci i młodzieży

3
Stowarzyszenie Koło 

Wiejskie „Ostromiczanie”
26.10.2016 r.

Ostromice 29 Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
13.10.2016 r.

NIE
Ek.512.1.6.2016. 

MS
72-511 Ostromice

4

Stowarzyszenie 
Strzelecko 

Kolekcjonerskie SĘPS 
OF MUSIC

23.11.2016 r.

ul. Szczecińska 
18/13

Mariusz 
Stankiewicz

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

72-400 Kamień 
Pomorski

Przyjęty w dniu 
03.11.2016 r.

NIE
EK.512.1.7.2016. 

MS

5
Stowarzyszenie 
'EKOGMINA”

05.12.2016 r. ul. Ogrodowa 1

Jaromir Marks – 
Prezes

72-410 Golczewo

Przyjęty w dniu 
31.10.2016 r.

NIE
EK.512.1.8.2016. 

MS



e) współpracę z organami i instytucjami administracji 
państwowej i samorządowej

f) współpracę ze szkołami w celu propagowania idei 
ochrony środowiska

g) prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej 
w celu pozyskania środków do realizacji zadań 

statutowych

a) rozwój i popularyzacja tenisa ziemnego

b) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych

Czesław Sowiński 
– Prezes

c) wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę 
fizyczną i sport

ul. Osiedle 
Słoneczne 4

Stefan Zaniewski – 
Sekretarz

Rzeczpospolita Polska oraz Zagranica
72-420 Dziwnówek Tadeusz Porzych – 

Członek

a) kultura fizyczna i sport
Marcin Tur – 

Członek
b) ochrona i promocja zdrowia i wypoczynku dzieci i 

młodzieży oraz dorosłych
Karol Adamiak – 

Członek
a) działanie na rzecz Właścicieli nieruchomości 

położonych w Międzywodziu przy ul. Szkolnej 17, 17A-
17M w zakresie dotyczącym zarządzania wspólną 

drogą dojazdową do poszczególnych nieruchomości, 
basenem znajdująca się na działce 839/61 w obrębie 
nr 0001 Międzywodzie, portiernią, miejscem odbioru 

odpadów
b) utrzymanie w należytym stanie i nieruchomości i 

ruchomości wspólnych

c) rozliczenie kosztów eksploatacji i konserwacji 
części wspólnych oraz zorganizowanie i rozliczenia 

ochrony terenu

Agnieszka Szmyd – 
Prezes

Katarzyna 
Polinceusz

d) zarządzanie funduszami utworzonymi przez 
Stowarzyszenie, w tym funduszem remontowym i 

eksploatacyjnym ul. Szkolna 17M

Ryszard Frankow – 
Członek

Mieczysław 
Stachurski

e) ochrony interesu prawnego i faktycznego 
związanych z zarządzaniem nieruchomościami i 

ruchomościami wspólnymi

72-415 
Międzywodzie

Lech Bronowicki – 
Skarbnik

Magdalena 
Zawadzka

f) pokrywanie wydatków związanych z utrzymaniem 
wspólnej infrastruktury i zapewnienia obsługi 

infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom dostaw 
mediów oraz wywozu nieczystości, w tym rozliczania 

należności w tym zakresie

Rzeczpospolita Polska

Sprawowanie zarządu wspólną drogą dojazdową do 
nieruchomości, basenem, portiernią, miejscem 
odbioru odpadów, prowadzenie bieżącej analizy 

kosztów eksploatacji i konserwacji części wspólnych i 
ochrony terenu, organizowanie zebrań 

informacyjnych dla mieszkańców Międzywodzia Park 
bądź ich bieżące informowanie

a) reprezentowanie interesów kobiet

b) kultywowanie kultury ludowej

c) promowanie zdrowego stylu życia na wsi Kaleń 12a
Izabela Boba – 

Prezes

Województwo Zachodniopomorskie
72-405 Świerzno Agnieszka 

Olszewska – 
Wiceprezes

a) organizacja spotkań, prelekcji i innych imprez
Lidia Sudnik – 

Skarbnik
b) współpraca z osobami i instytucjami o podobnych 

celach działania

a) celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na 
rzecz ochrony i zachowania polskich dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i 
popularyzacji tradycji narodowej i pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej

b) zgłębienie historii powiatu kamieńskiego i Wyspy 
Wolin

c) gromadzenie i zabezpieczanie materiałów 
archiwalnych dotyczących historii poznawanego 

terenu

6

Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej i Tenisa 

Ziemnego „Dziwnów 
Perła Bałtyku”

08.12.2016 r.
EK.512.1.9.2016. 

MS

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
03.12.2016 r.

NIE

7
Stowarzyszenie 

„Międzywodzie Park”
19.01.2017 r.

Przyjęty w dniu 
07.01.2017 r.

NiE
EK.512.1.1.2017. 

MS

8
Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich

20.02.2017 r.
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
01.02.2017 r.

NiE
EK.512.1.2.2017. 

MS



d) stała współpraca z Konserwatorem Zabytków i 
działanie zgodnie z jego wytycznymi

e) stała współpraca z Muzeum w Wolinie

f) prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z 
historią regionu wśród dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych we współpracy z placówkami szkolnymi

g) upowszechnianie wiedzy historycznej związanej z 
regionem

h) dokumentowanie i popularyzowanie dorobku 
historycznego i współczesnego wyspy Wolin, ochrona 
zabytków poprzez przekazanie wykopanych zabytków 

do Muzeów

Rzeczpospolita Polska

a) podejmowanie zgodnie z prawem, zorganizowanej 
działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę 

różnorakich śladów i świadectw historii regionów 
Polski, połączonej z informacją i upublicznieniem 

efektów tej działalności – prowadzenie badań 
naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie 

archeologii i historii. Oferowanie innym podmiotom 
pomocy w pracach eksploracyjnych, 

archeologicznych, dokumentacyjnych, 
archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem 

i dokumentowaniem historii Polski

b) wzbogacanie kolekcji historycznych eksponatów 
muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie 

prowadzonych działań eksploracyjnych, w 
szczególności w muzeach współpracujących ze 

Stowarzyszeniem, działających na terenach 
prowadzonych przez Stowarzyszenie (lub z jego 

udziałem) badań archeologicznych i eksploracyjnych

c) przekazywanie do zbiorów muzealnych zabytków 
ruchomych i innych cennych przedmiotów 

związanych z historią i dziedzictwem narodowym 
regionu, na terenie którego działa dana placówka 

muzealna

d) podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiany 
doświadczeń i współpracy z podmiotami realizującymi 

podobne do Stowarzyszenia działania związane z 
historią regionów Polski, jej dokumentowaniem, 
eksploracją, w tym z instytucjami państwowymi, 

muzeami, organizacjami pozarządowymi, organami 
administracji rządowej, samorządami terytorialnymi 

oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą
ul. Westerplatte 29

Andrzej 
Chruszczyk – 

Prezes

e) tworzenie pozytywnego wizerunku osób 
zajmujących się działalnością poszukiwawczą, 
zgodną z istniejącym prawem oraz szerzenie 

informacji i propagowanie eksploracji zgodnej z 
prawem

72-415 
Międzywodzie

Zenon Sochacki – 
Członek Zarządu

f) organizowanie imprez, wystaw tematycznych, 
prelekcji, pokazów i innych form informacji na temat 

historii miejsc, w których prowadzona jest działalność 
eksploracyjna Stowarzyszenia. Podejmowanie 

działań edukacyjnych, mających na celu 
zainteresowanie młodzieży historią regionów i kraju. 
Organizacja wydarzeń integracyjnych dla środowiska 

eksploracyjnego

Joanna Chruszczyk 
– Członek Zarządu

g) kreowanie zespołów roboczych i struktur 
wspomagających realizację wspólnych projektów i 

programów, w tym wspólnych zespołów z partnerami 
instytucjonalnymi, mających na celu realizację 

wybranych celów Stowarzyszenia. Uczestnictwo w 
grupach konsultacyjnych, roboczych i celowych 

podejmujących działania zbieżne z celami i 
działaniami Stowarzyszenia

9
Stowarzyszenie 
Eksploracyjno-

Historyczne Vollin Moneta
28.02.2017 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
27.02.2017 r.

NIE
EK.512.1.3.2017. 

MS



h) poznawanie prawa z zakresu archeologii i 
eksploracji w kraju i zagranicą oraz proponowanie 
właściwym krajowym organom zmian prawnych 
mających na celu harmonizowanie przepisów z 
rozwiązaniami istniejącymi w innych krajach. 

Uczestnictwo w dyskusjach publicznych i forach 
podejmujących problematykę działalności 

eksploracyjnej, w tym także na forach internetowych 
zajmujących się problematyką eksploracji. 

Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków 
dotyczących rozwiązań prawnych z zakresu 
eksploracji i przedkładanie ich odpowiednim 

podmiotom

i) rozpowszechnianie informacji o działalności 
Stowarzyszenia w celu budowania pozytywnego 

wizerunku Stowarzyszenia i pozyskiwania partnerów 
do wspólnych działań eksploracyjnych. Prowadzenie 

działalności informacyjnej, publicystycznej, 
edukacyjnej na temat eksploracji

j) udział w konferencjach, sympozjach i innych 
imprezach o tematyce eksploracyjnej, 

organizowanych przez inne instytucje w kraju i za 
granicą

k) wspieranie członków Stowarzyszenia w ich 
dążeniu do podwyższania wiedzy i umiejętności 

przydatnych do osiągania wysokiej jakości 
podejmowanych działań, zgodnych z celami 
Stowarzyszenia, w tym organizowanie form 
kształcenia i doszkalania na rzecz członków 
Stowarzyszenia, w zakresie historii Polski i 

dziedzictwa kulturowego, a także metod 
archeologicznych i technik związanych z bezpieczną i 

zgodną z prawem działalnością eksploracyjną

a) kolekcjonerstwo broni palnej

b) popularyzacja wiedzy o broni

c) organizowanie imprez, wystaw i pokazów

d) krzewienie idei patriotycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem historii i tradycji oręża polskiego

e) systematyczne doskonalenie umiejętności 
strzeleckich członków stowarzyszenia

f) promowanie pozytywnego wizerunku legalnych 
posiadaczy i miłośników broni

g) działanie na rzecz strzelectwa, sportu 
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni ul. Cicha 3/2

Krzysztof 
Zacharewicz – 

Prezes

h) współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o 
podobnych celach działania, w szczególności z 

grupami kolekcjonerów broni

72-500 
Międzyzdroje

Jarosław Wardak – 
Skarbnik

i) organizowanie i pomoc w realizacji imprez o 
charakterze sportowym, edukacyjnym lub 

charytatywnym

j) inne działania realizujące cele regulaminowe

Rzeczpospolita Polska

inne działania realizujące cele regulaminowe 
stowarzyszenia 

Budowa sieci wodociągowej do działek właścicieli 
zgodnie z zawartą Umową Nr 1/OUK/AK/2017 w dniu 

28.02.2017 w Wolinie między Gminą Wolin, 
właścicielami nieruchomości reprezentowanymi przez 
Zarząd Stowarzyszenia, a Gminą Wolin – Zakładem 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Maciejewicza 

7/12

Marian Kowalski – 
Prezes

Gmina Wolin
Ewa Grabarczyk – 

Wiceprezes

Własne finansowanie inwestycji przez członków 
Stowarzyszenia i reprezentowanych przez nich 
właścicieli działek wymienionych w Umowie Nr 

1/OUK/AK/2017

Irena Praksa – 
Skarbnik

a) organizacja imprez

b) szkolenia

10

Stowarzyszenie 
Kolekcjonerów Broni 

Palnej Funkcjonariuszy 
Straży Granicznej 

„Pogranicznik”

16.03.2017 r.
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
07.03.2017 r.

NiE
EK.512.1.4.2017. 

MS

11

Stowarzyszenie budowy 
sieci wodno-

kanalizacyjnej w Wisełce 
Gmina Wolin wzdłuż dr. 

228 (ul. Świerkowa) i 
działek obręb 223 i 224

11.04.2017 r.
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
04.04.2017 r.

NIE
EK.512.1.5.2017. 

MS71-004 Szczecin



c) akcje społeczne

d) promocja gminy Tomasz Zając

Powiat Kamieński Jatki 11 Tomasz Ostrowski

a) działalność charytatywna 72-405 Świerzno Patryk Woźniak

b) nauka, edukacja Dariusz Stypa

c) promowanie aktywnego wypoczynku

d) organizowanie warsztatów z zakresu surviwalu

a) obrona praw i reprezentowanie interesów kobiet 
wiejskich i ich rodzin

b) działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy 
kobiet wiejskich

c) upowszechnianie postępu w gospodarstwach 
domowych i w rolnictwie

d) dążenie do poprawy ochrony zdrowia

e) rozwój przedsiębiorczości kobiet

f) kultywowanie kultury ludowej, w tym szczególnie 
regionalnej

g) wychowywanie młodego pokolenia w duchu 
tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych 

wartości

h) wszechstronny rozwój kobiet na wsi

i) szerzenie dziedzictwa kulinarnego

Rzeczpospolita Polska

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób

b) działalność charytatywna
Urszula Jamrożek 

– Prezes

c) podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej

Krystyna Pałasz – 
Wiceprezes

Beata Ptaszyńska 
– Przewodnicząca

d) ochrona i promocja zdrowia
Laska 27

Regina Ligęza – 
Skarbnik

Barbata 
Rutkowska – 

Członek

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
72-510 Wolin Bogumiła 

Ptaszyńska – 
Sekretarz

Krystyna Saletra 
– Członek

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy

Anna Motyl – 
Członek

g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w 
tym rozwój przedsiębiorczości

Sylwia Grzywa – 
Członek

h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych

i) nauka, edukacja, oświata i wychowanie

j) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

k) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

l) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw 
człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji
n) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

o) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

p) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz 
rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami

r) promocja i organizacja wolontariatu

Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych

Gmina Golczewo

a) angażowanie do różnorodnych form aktywności 
ruchowej. Rozwijanie różnych form aktywności 

fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży

Michał Duda – 
Prezes

12

Zachodniopomorskie 
Stowarzyszenie 

Airsoftowe Kamień 
Pomorski

22.05.2017 r.
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
13.05.2017 r.

NIE
EK.512.1.6.2017. 

MS

13
Stowarzyszenie Koło 

Gospodyń Wiejskich w 
Lasce

22.05.2017 r.
Przyjęty w dniu 
17.05.2017 r.

NIE
EK.512.1.7.2017. 

MS



b) promocja zdrowego stylu życia, wolnego od 
uzależnień. Kształtowanie pozytywnych cech 

charakteru osobowości dzieci i młodzieży Zwycięstwa 47

Adam Surowik – 
Wiceprezes

c) współdziałanie w dziedzinie sportu z gminą 
Golczewo oraz innymi stowarzyszeniami i 

organizacjami. Organizowanie turniejów, imprez 
integracyjnych oraz akcji popularyzujących sport

72-410 Golczewo

Marcin Liszka – 
Skarbnik

d) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i 
osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań 

sportowych

e) organizowanie wypoczynku zimowego, letniego

a) popularyzacja turystyki oraz aktywnego 
wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem 

b) popularyzacja walorów krajoznawczo-
przyrodniczych Rzeczypospolitej Polskiej, a w 

szczególności Pomorza Zachodniego oraz miast 
partnerskich samorządów tego rejonu

Rzeczpospolita Polska

a) organizacja i prowadzenie różnych form aktywnego 
wypoczynku na lądzie i na wodzie, organizowanie 

rywalizacji w tym zakresie z reprezentantami państw 
UE

b) działania na rzecz tworzenia pomocniczej 
infrastruktury turystycznej w postaci szlaków 

turystycznych, pól namiotowych, kempingów oraz 
gastronomii Grabowo 1a/2

Mariusz Świąć – 
Prezes

Sebastian 
Mamzer – 

Przewodniczący

c) organizacja imprez mających na celu promocję 
krajoznawczo-przyrodniczą i historyczną walorów 

regionu

72-400 Kamień 
Pomorski

Jolanta Marciniak – 
Sekretarz

Klaudia Zaręba – 
Członek

d) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży oraz seniorów, w tym organizacja wymiany 

młodzieży z państw UE

Anna Korwin 
Szymanowska – 

Członek

e) popularyzacja walorów krajoznawczo-
przyrodniczych miast partnerskich samorządów 

Pomorza Zachodniego oraz podejmowanie działań w 
zakresie zbliżania do siebie ich mieszkańców

f) prowadzenie działalności wydawniczej w obszarze 
działalności Stowarzyszenia

g) prowadzenie działalności gospodarczej 

a) utrzymanie, konserwacja i modernizacja 
istniejących urządzeń wspólnych oraz budowa 
nowych urządzeń wspólnych, których potrzeba 

wynikała będzie z bieżącej eksploatacji

b) utrzymanie we właściwym stanie technicznym, 
urządzeń wspólnych i nawierzchni drogi wewnętrznej

Michał Gamalczyk 
– Prezes

c) ochrona i dozór nieruchomości znajdujących się na 
terenie dz. Nr 884/27

Edward Rogoż – 
Członek Zarządu

d) regulacja zasad korzystania z urządzeń 
wspólnych, a także dbałość o zachowanie zasad 

współżycia mieszkańców, ustalonych w Regulaminie 
Osiedla ul. Szkolna

Robert Noga – 
Członek Zarządu

Rzeczpospolita Polska
72-415 

Międzywodzie
Magdalena Luniak 
– Członek Zarządu

a) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i 
porządkowym infrastruktury Osiedla – zlecanie 

wykonawcom zewnętrznym robót remontowych i 
konserwacyjnych dróg i urządzeń wspólnych

Piotr Szymborski – 
Członek Zarządu

b) organizację pracy służb dozoru

c) zlecenie administrowania Osiedlem 
wyspecjalizowanej firmie zarządczej

a) popularyzacja turystyki oraz aktywnego 
wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem 

turystyki wodnej

14
Golczewska Grupa 

Sportowa
08.06.2017 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
05.06.2017 r.

NIE
EK.512.1.8.2017. 

MS

15 Stowarzyszenie „K-jak” 28.08.2017 r.
Przyjęty w dniu 
21.08.2017 r.

NIE
EK.512.1.9.2017. 

MS

16

Stowarzyszenie 
Właścicieli 

Nieruchomości „Na 
złotych wydmach”

12.10.2017 r.
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
05.08.2017 r.

NIE
EK.512.1.10.2017. 

MS



b) popularyzacja walorów krajoznawczo-
przyrodniczych Rzeczypospolitej Polskiej, a w 

szczególności Pomorza Zachodniego oraz miast 
partnerskich samorządów tego rejonu

Rzeczpospolita Polska

a) organizacja i prowadzenie różnych form aktywnego 
wypoczynku na lądzie i na wodzie, organizowanie 

rywalizacji w tym zakresie z reprezentantami państw 
UE

b) działania na rzecz tworzenia pomocniczej 
infrastruktury turystycznej w postaci szlaków 

turystycznych, pól namiotowych, kempingów oraz 
gastronomii ul. Pionierska 4

Klaudia Zaręba – 
Prezes

Klaudia Zaręba – 
Członek

c) organizacja imprez mających na celu promocję 
krajoznawczo-przyrodniczą i historyczną walorów 

regionu

72-420 Dziwnów 
Paulina Olszewska 

– Sekretarz
Mariusz Świąć – 

Członek

d) organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży oraz seniorów, w tym organizacja wymiany 

młodzieży z państw UE

e) popularyzacja walorów krajoznawczo-
przyrodniczych miast partnerskich samorządów 

Pomorza Zachodniego oraz podejmowanie działań w 
zakresie zbliżania do siebie ich mieszkańców

f) prowadzenie działalności wydawniczej w obszarze 
działalności Stowarzyszenia

g) prowadzenie działalności gospodarczej 

a) organizacyjne i materialne wspieranie Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 

Kamieniu Pomorskim

b) promocja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim

c) wspieranie aktywizacji zawodowej uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława 

Staszica w Kamieniu Pomorskim

d) wspieranie działań Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 
Kamieniu Pomorskim służących propagowaniu 

zdrowego stylu życia, wśród dzieci i młodzieży oraz 
podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, 

kultury fizycznej, turystyki i sportu

e) prowadzenie działalności wspierającej aktywizację 
zawodową oraz rozwój przedsiębiorczości

f) integracja nauczycieli Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w 

Kamieniu Pomorskim z innymi środowiskami 
nauczycielskimi w kraju i za granicą ul. Wolińska 7

Justyna Teper – 
Prezes

Dariusz Juszczak

g) wspieranie szkoły w działaniach na rzecz 
rozwijania kontaktów współpracy między instytucjami 

oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi

72-400 Kamień 
Pomorski

Joanna Książek – 
Halec – 

Wiceprezes

Katarzyna 
Andziulewicz

Rzeczpospolita Polska
Anna Wróblewska 

– Skarbnik
Anna Kraszewska

a) poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć 
działania Stowarzyszenia

b) gromadzenie środków finansowych z 
dobrowolnych wpłat

c) współdziałanie z organami szkoły, organami 
administracji samorządowej oraz instytucjami

d) prowadzenie szkolnych i pozaszkolnych form 
edukacji związanej z rozwojem talentów i 

zainteresowań min. kursów, konkursów i projektów

e) prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych

f) prowadzenie akcji charytatywnych

g) organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, 
konferencji, wystaw, wykładów oraz imprez 

okolicznościowych
h) zbieranie i wymianę informacji niezbędnych 

członkom stowarzyszenia

17
Stowarzyszenie „K-jak 

Dzinów”
20.11.2017 r.

Przyjęty w dniu 
15.11.2017 r.

NIE
EK.512.1.11.2017. 

MS

18 Stowarzyszenie „Staszic” 13.12.2017 r.
Przyjęty w dniu 
04.12.2017 r.

NIE
EK.512.1.12.2017. 

MS



a) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego

b) przeciwdziałanie niszczeniu środowiska

c) prowadzenie działalności edukacyjnej

d) propagowanie postaw proekologicznych

e) pomoc osobom narażonym na skutki 
zanieczyszczenia środowiska i dotkniętych skutkami 

zanieczyszczenia środowiska naturalnego

f) gromadzenie środków finansowych na cele 
regulaminowe

g) promocja turystyki, agroturystyki oraz rozwoju 
infrastruktury turystycznej

h) działalność kontrolna i monitoringowa

i) działalność kulturalna, wspieranie środowisk 
twórczych oraz propagowanie kultury

Powiat Kamieński

a) działanie kontrolne i monitoringowe prowadzone 
samodzielnie lub przy pomocy ekspertów, a 

dotyczące oceny stanu środowiska: woda, gleba, 
powietrze, flora i fauna

b) czynne przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym 
z antropogenicznej działalności człowieka

c) edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez seminaria, konkursy, warsztaty, edukacyjne 
zajęcia terenowe, happeningi i inne formy działania Warnowo 45

d) działalność informacyjna i promocyjna 
przedsięwzięć Stowarzyszenia, czyli działalność 

wydawnicza, tj. wydawanie i kolportowanie 
materiałów związanych z działalnością 

Stowarzyszenia oraz jego członków

72-518 Ładzin

e) promocja ludzi młodych w ich działaniu na rzecz 
środowiska

f) organizowanie aktywnych form wypoczynku 
(biwaki, obozy i inne)

g) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji

h) organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów, 
wystaw, koncertów, prezentacji programów służących 

promocji programu Stowarzyszenia
i) tworzenie programów edukacyjnych, reklam, wyrób 

i sprzedaż wyrobów własnych

j) promocja kadr specjalistów z dziedziny ochrony 
środowiska, zdrowia, edukacji, kultury i innych

k) organizowanie warsztatów artystycznych i 
naukowych, plenerów, koncertów, pokazów

l) działanie na rzecz współtworzenia i realizacji 
planów rewitalizacji przestrzeni wiejskich

m) uczestnictwo w konsultacjach społecznych 
dotyczących spraw łączących się z celami 

regulaminowymi Stowarzyszenia

n) inne działania służące realizacji celów statutowych

a) ochrona dziedzictwa historycznego regionu

b) promocja historii regionu

c) wypromowanie pracy Muzeum Historii Ziemi 
Kamieńskiej

Rzeczpospolita Polska ul. Mickiewicza 34
Tomasz 

Ostrowski

a) akcje społeczne
72-400 Kamień 

Pomorski
Cezary Siomka

b) podejmowanie współpracy z innymi 
stowarzyszeniami o podobnym charakterze

Artur Karkut

c) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 
w dziedzinie archologii i historii

d) oferowanie innym podmiotom pomocy w pracach 
eksploracyjnych

a) organizacja imprez  kulturalnych, muzycznych i 
sportowych

b) integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 
sołectwa

19
Stowarzyszenie „SOS 

DLA NASZYCH JEZIOR”
18.12.2017 r.

Eugeniusz 
Maksymowicz

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
09.12.2017 r.

NIE
EK.512.1.13.2017. 

MS

20

Stowarzyszenie 
Eksploracyjne Na Rzecz 
Ratowania Zabytków im. 

Korduli

18.01.2018 r. Adam Panońko
Przyjęty w dniu 
13.01.2018 r.

EK.512.1.1.2018. 
MS

NIE



c) promocja kultura jako czynnika rozwoju 
społeczeństwa

d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

e) organizacja warsztatów tematycznych

f) promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia

g) wykazywanie inicjatywy w uroczystościach i 
projektach środowiskowych i gminnych Niemica 22

Gmina Golczewo 72-410 Golczewo

a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez

b) współpraca z administracją publiczną, 
organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym 

oraz osobami fizycznymi i prawnymi

c) zrzeszanie mieszkańców sołectwa

d) wspieranie własnych członków

e) organizacja i promocja alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu

f) prowadzenie różnych form działalności 
edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej i muzyczno-
rozrywkowej, wzmacnianie więzi międzyludzkich w 
ramach wspólnie pożytecznie spędzonego czasu 

wolnego

a) rękodzielnictwo

Gmina Dziwnów

a) zajęcia, warsztaty rękodzielnicze
72-420 Dziwnów

Joanna Gronowska 
- Wiceprezes

a) promocja i propagowanie dorobku historycznego 
ludów zamieszkujących ziemie słowiańskie i obszar 

Polski, a także basenu Morza Bałtyckiego od 
najdawniejszych czasów po czasy współczesne

b) zgłębianie i propagowanie wiedzy na temat 
wpływów kulturowych ludów i państw ościennych na 

rodzimą tradycję i kulturę Słowian oraz narodu 
Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów 

Pomorza Zachodniego

c) zgłębianie i propagowanie wiedzy na temat dzieł 
literackich, mitologii i dorobku pisarskiego państw 

obszaru basenu Morza Bałtyckiego od czasów 
najdawniejszych oraz źródeł historycznych 

dotyczących ludów europejskich

d) propagowanie wiedzy dawnej z zakresu zbieractwa 
roślin, upraw, żywienia, tradycji zielarskich w 

kontekście użytkowym i innych aspektach tradycji  
ludowej z obszaru basenu Morza Bałtyckiego oraz 

wpływów obcych w tym orientalnych

e) promowanie instrumentów i muzyki dawnej - 
organizacja warsztatów muzycznych

f) odtwarzanie i przygotowywanie insenizacji dawnych 
obyczajów i tradycji obrzędowych - opartych na 
przekazach hstorycznych, ustnych, pisanych, 

kultywowanych zgodnie z tradycją

g) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez

h) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 

zainteresowanymi współpracą

i) podejmowanie i realizacja nowych twórczych 
inicjatyw, autorskich projektów przedstawianych, 

przygotowywanych przez członków stowarzyszenia - 
z poszanowaniem praw autorskich (Dz, U, z 2006 r. 

Nr 90, poz. 631)

72-500 
Międzyzdroje

j) współpraca ze skansenami, muzeami, parkami 
historycznymi, grupami rekonstrukcyjnymi i innymi 
podmiotami historycznymi w zakresie promocji i 

krzewienia wiedzy historycznej i kulturalnej

k) współtworzenie szlaków historycznych i 
kulturowych na terenie Gminy Międzyzdroje, Pomorza 
Zachodniego, Regionu Pomerania i obszaru Basenu 

Morza Bałtyckiego i Europy

ul. Reymonta 10

Maria Kipiel-
Bagińska - Prezes

Przyjęty w dniu 
10.05.2018 r.

NIE

EK.512.1.4.2018. 
MS

23
Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 

Historycznej "Volvard"
22.05.2018 r.

Joanna Kudłaszyk - 
Przedstawiciel

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

ul. Bohaterów 
Warszawy 20

Przyjęty w dniu 
12.05.2018 r.

NIE

Emilia Kwiatkowska
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

NIE

EK.512.1.3.2018. 
MS

EK.512.1.2.2018. 
MS

22
Stowarzyszenie 

Zaczarowane Ręce
16.05.2018 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

21
Stowarzyszenie Rozwoju 

Sołectwa Niemica
18.04.2018 r.

Przyjęty w dniu 
17.04.2018 r.



Rzeczpospolita Polska

a) uczestnictwo i organizacja imprez historycznych, 
pokazów, insenizacji kulturalnych i edukacyjnych o 

charakterze rekonstrukcyjnym i integracyjnym w kraju 
i za granicą

b) przygotowanie i prowadzenie lekcji "żywej historii" 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych

c) wspieranie edukacji historycznej dla osób 
niepełnosprawnych

d) uczestnictwo w projektach rekreacyjno-
edukacyjnych i promowanie działań na rzecz wiedzy 

historycznej, realizowanych przez inne 
stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje 

naukowe, gminne i państwowe

e) wolontariat w zakresie promocji, kultury i dorobku 
historycznego

f) współpraca z władzami gminnymi, powiatowymi i 
regionalnymi w zakresie działalności statutowej 

stowarzyszenia

g) inne działania realizujące cele statutowe

a) promocja, propagowanie, nauka bezpiecznego 
poruszania się pojazdem mechanicznym po drogach i 

bezdrożach

b) organizacja form turystyki aktywnej

c) konsolidacja środowiska miłośników pojazdów 
terenowych

d) promowanie walorów turystycznych, 
przyrodniczych i historycznych Wyspy Wolin i okolic Piaski Wielkie 3b/7

Rzeczpospolita Polska 72-510 Wolin

a) organizowanie imprez turystycznych, prelekcji, 
wystaw, pokazów filmowych

b) współpraca z wyższymi uczelniami, instytucjami 
państwowymi, prywatnymi i organizacjami 

społecznymi
c) organizowanie i uczestnictwo w rajdach 

samochodów terenowych

a) propagowanie idei samorządności

b) pobudzanie mieszkańców Gminy Wolin do 
aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym

c) rozwijanie świadomości obywatelskiej 
mieszkańców Gminy Wolin w zakresie praw i 

obowiązków mieszkańca oraz możliwości aktywnych 
sposobów rozwiązywania problemów lokalnych

d) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i 
gospodarczych

e) budowanie więzi wspólnotowych pomiędzy 
mieszkańcami Gminy Wolin

f) działanie na rzecz społeczności lokalnej - tworzenie 
lokalnej wspólnoty społecznej zgodnie z ideą 

społeczeństwa obywatelskiego
g) wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców i 

członków stowarzyszenia

h) wspieranie oraz promocja kultury niezależnej

i) monitorowanie przestrzegania praw człowieka i 
wolności obywatelskich przez organa władzy

j) zapobieganie działaniom sprzecznym z interesem 
społecznym

k) inspirowanie, propagowanie, wykonywanie oraz 
wspieranie działań przyczyniających się do ochrony i 

poszanowania środowiska naturalnego
l) dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

regionalnych tradycji oraz zwyczajów

m) podejmowanie inicjatyw przeciw działania 
bezrobociu i wspieranie działalności prospołecznej

n) wspieranie inicjatyw służących tworzeniu 
społeczeństwa otwartego i obywatelskiego

o) rozwój i wspieranie agroturystyki oraz innych 
alternatywnych form rozwoju ekonomicznego

p) rozwój, wspieranie i propagowanie turystyki

Mikołaj Męciński - 
Przedstawiciel

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
15.05.2018 r.

NIE24

Stowarzyszenie 
Miłośników Pojazdów 

Terenowych 4x4 Wyspa 
Wolin

17.05.2018 r.
EK.512.1.5.2018. 

MS



q) przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom działającym 
na szkodę obszaru działania stowarzyszenia i jego 

mieszkańców

r) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
narkomanii, alkoholizmowi, przemocy - zwłaszcza 

wśród młodzieży

s) wpsieranie działań służących propagowaniu 
tolerancji, zrozumienia i współpracy między narodami

t) wspieranie inicjatyw i grup nieformalnych o 
podobnych celach działania

u) współpraca i wymiana doświadczeń z 
organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu 

działania, działającymi w państwach Unii Europejskiej
ul. Wojska 

Polskiego 18a/7

Gmina Wolin 72-510 Wolin

a) działalność własna członków

b) współpraca z władzami samorządowymi i 
państwowymi

c) prowadzenie działalności na rzecz edukacji 
patriotycznej, obywatelskiej i samorządowej

d) współpraca z innymi stowarzyszeniami, osobami 
prawnymi i fizycznymi, których zakres działania 

odpowiada zakresowi działań podejmowanych przez 
stowarzyszenie

e) krzewienie idei samorządności wśród członków 
stowarzyszenia i mieszkańców obszaru działania

f) organizacja spotkań, prelekcji, koncertów, wystaw, 
wykładów, seminariów, szkoleń, konferencji oraz 

innych przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, 
kulturalnym, edukacyjnym, a także sportowo-

rekreacyjnym

g) wyrażanie stanowisk dotyczących ważnych 
wydarzeń bądź zamierzeń podejmowanych przez 

samorząd lokalny

h) opracowywanie i przedstawianie propozycji 
programowych dotyczących najważniejszych dziedzin 

życia lokalnego

i) podejmowanie działań mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego oraz rewaloryzację wartości 

przyrodniczych

j) realizacja inicjatyw przyczyniających się do ochrony 
i poszanowania środowiska przyrodniczego, w tym 

szczególnie w zakresie energii odnawialnej i instalacji 
urządzeń służących jej wytwarzaniu oraz dystrybucji

k) prowadzenie działalności wydawniczej 
wspomagającej realizację celów regulaminowych 

stowarzyszenia w szczególności w formie 
informatorów, biuletynów i ulotek

l) prowadzenie akcji promocyjnych

m) informowanie opinii publicznej o podejmowanych 
działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków 

masowego przekazu oraz własnych wydawnictw

n) organizowanie spotkań mieszkańców z 
przedstawicielami świata polityki, gospodarki, nauki, 

kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych i 
samorządowych

o) prowadzenie innych działań mających na celu 
realizację celów stowarzyszenia

a) utrzymanie, konserwacja i modernizacja 
istniejących urządzeń wspólnych oraz budowa 
nowych urządzeń wspólnych, których potrzeba 
wynikała będzie z bieżącej eksploatacji Osiedla

b) utrzymanie we właściwym stanie technicznym, 
urządzeń wspólnych i nawierzchni dróg 

wewnętrznych Osiedla
c) ochrona i dozór nieruchomości znajdujących się na 

terenie zamkniętego Osiedla "ŻUBRY 3"
Jarosław Ronc - 
Prezes Zarządu

d) regulacja zasad korzystania z urządzeń wspólnych 
Osiedla, a także dbałość o zachowanie zasad 

współżycia mieszkańców, ustalonych w Regulaminie 
Osiedla ul. Słoneczna 16

Tomasz 
Kołodziejczyk - 

Członek Zarządu

Katarzyna 
Krziskowska

Przyjęty w dniu 
05.07.2018 r.

NIE 30.12.2019 r.
Renata Łuczak-

Arys
Stowarzyszenie Gmina z 

wizją
13.07.2018 r.25

26

Stowarzyszenie 
Właścicieli Domów 

Jednorodzinnych ŻUBRY 
08.08.2018 r.

Renata Łuczak-
Arys

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
03.07.2018 r.

NIE

EK.512.1.6.2018. 
MS

EK.512.1.7.2018. 
MS



Rzeczpospolita Polska Łukęcin
Mariola Stokowska - 

Członek Zarządu
Dorota 

Smukowska

a) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i 
porządkowym infrastruktury Osiedla – zlecanie 

wykonawcom zewnętrznym robót remontowych i 
konserwacyjnych dróg i urządzeń wspólnych

72-400 Kamień 
Pomorski

Agata Cyrulińska - 
Szymor

b) organizację pracy służb dozoru

c) zlecenie administrowania Osiedlem 
wyspecjalizowanej firmie zarządczej

a) utrzymanie, konserwacja i modernizacja 
istniejących urządzeń wspólnych oraz budowa 
nowych urządzeń wspólnych, których potrzeba 

wynikała będzie z bieżącej eksploatacji

b) utrzymanie we właściwym stanie technicznym, 
urządzeń wspólnych i nawierzchni dróg 

wewnętrznych
c) ochrona i dozór nieruchomości znajdujących się na 

terenie zamkniętego Osiedla "ŻUBRY II"

d) regulacja zasad korzystania z urządzeń wspólnych 
Osiedla, a także dbałość o zachowanie zasad 

współżycia mieszkańców, ustalonych w Regulaminie 
Osiedla ul. Słoneczna 15

Zbigniew Paliga - 
Prezes Zarządu

Rzeczpospolita Polska Łukęcin
Wiesław Rychel - 
Zastępca Prezesa 

Zarządu

a) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i 
porządkowym infrastruktury Osiedla – zlecanie 

wykonawcom zewnętrznym robót remontowych i 
konserwacyjnych dróg i urządzeń wspólnych

72-400 Kamień 
Pomorski Magdalena 

Suchanke - 
Skarbnik

b) organizację pracy służb dozoru

c) zlecenie administrowania Osiedlem 
wyspecjalizowanej firmie zarządczej

a) utrzymanie, konserwacja i modernizacja 
istniejących urządzeń wspólnych oraz budowa 
nowych urządzeń wspólnych, których potrzeba 

wynikała będzie z bieżącej eksploatacji

b) utrzymanie we właściwym stanie technicznym, 
urządzeń wspólnych i nawierzchni dróg 

wewnętrznych
c) ochrona i dozór nieruchomości znajdujących się na 

terenie Osiedla Natura

d) regulacja zasad korzystania z urządzeń wspólnych 
Osiedla, a także dbałość o zachowanie zasad 

współżycia mieszkańców, ustalonych w Regulaminie 
Osiedla ul. Spacerowa 2

Danuta Zdun - 
Prezes Zarządu

Rzeczpospolita Polska Łukęcin
Patrycja Karpińska - 
Wójcik - Zastępca 
Prezesa Zarządu

a) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i 
porządkowym infrastruktury Osiedla – zlecanie 

wykonawcom zewnętrznym robót remontowych i 
konserwacyjnych dróg i urządzeń wspólnych

72-400 Kamień 
Pomorski

Krzysztof Kita - 
Skarbnik

b) organizację pracy służb dozoru

c) zlecenie administrowania Osiedlem 
wyspecjalizowanej firmie zarządczej

a) ochrona środowiska

b) ochrona walorów krajobrazowych

c) ochrona walorów przyrodniczych

c) ochrona zdrowia mieszkańców

Województwo Zachodniopomorskie Warnowo 59

a) propagowanie idei ekologicznych i praw ochrony 
przyrody w życiu społeczności lokalnej

72-518 Ładzin

b) identyfikacja i monitorowanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia i życia mieszkańców oraz 

zapobieganie im

a) aktywizacja społeczności lokalnej

3" w Łukęcinie

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

EK.512.1.9.2018. 
MS

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
05.07.2018 r.

NIE27

29

08.08.2018 r.

Stowarzyszenie 
Właścicieli Domów 

Jednorodzinnych "ŻUBRY 
II" w Łukęcinie

Stowarzyszenie SOS dla 
zdrowia i środowiska

21.09.2018 r.

28

Stowarzyszenie 
Właścicieli Domów  

Jednorodzinnych "Osiedle 
Natura" w Łukęcinie

08.08.2018 r.

EK.512.1.8.2018. 
MS

Przyjęty w dniu 
05.07.2018 r.

NIE

EK.512.1.10.2018.
MS

Eugeniusz 
Maksymowicz - 
Przedstawiciel

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
19.09.2018 r.

NIE



b) podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia 
mieszkańców

c) definiowanie i kultywowanie elementów i atrybutów 
tożsamości lokalnej

d) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji 
artystycznej dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich

Gmina Wolin Domysłów 80

a) realizacje projektów na rzecz rozwoju demokracji 
lokalnej

72-514 Kołczewo

b) wzmocnienie udziału społeczności w 
podejmowaniu decyzji lokalnych

c) realizacja przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym

d) aktywizacja środowiska wiejskiego

a) Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 
działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i 

młodzieży przez kulturę fizyczną i sport

Rzeczpospolita Polska

a) współdziałanie z władzami sportowymi, 
państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia 

członkom właściwych warunków do uprawiania sportu ul. Zwycięstwa 52c

Piotr Kostek - 
Prezes

Elżbieta Jaworska

b) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach 
sportowych rangi krajowej i międzynarodowej

72-500 
Międzyzdroje

Dawid Kret - 
Wiceprezes

Kamila Kostek

c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych

Rafał Jaworski - 
Sekretarz

d) prowadzenie działalności szkoleniowej

e) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej 
nad członkami Klubu

a) kultywowanie kultury ludowej
Stuchowo 2

Krystyna Król - 
Kierownik Zespołu

Gmina Świerzno

Ryszard 
Błarzejewski - 

Kierownik 
Muzyczny

a) śpiew

a) wypromowanie miejscowości Międzywodzie w 
kraju i za granicą

b) odtworzenie historii rybołóstwa prowadzonego na 
akwenach Zalewu Kamieńskiego oraz Bałtyku

c) odtworzenie historii powojenej mieszkańców 
Międzywodzia, w tym historii pierwszych osadników i 

ich rodzin

d) wypromowanie wartości patriotycznych wśród 
mieszkańców i współpraca z osobami je promującymi

e) integracja międzypokoleniowa mieszkańców 
Międzywodzia

f) wyeksponowanie walorów nadmorskich i 
wyspiarskiego położenia Międzywodzia

g) ustanowienie Dnia Międzywodzia i powołanie 
cyklicznej imprezy - obchody Dnia Międzywodzia

h) powoływanie innych cyklicznych imprez mających 
na celu integrację mieszkańców miejscowości oraz 

turystów w celach promocyjnych

i) współpraca z innymi organizacjami działającymi na 
terenie miejscowości, gminy Dziwnów i kraju w 

realizacji celów stowarzyszenia i innych wspólnych 
przedsięwzięć

Międzywodzie

a) organizowanie spotkań z mieszkańcami w celu 
uzyskania od nich informacji odnośnie historii 

powojennej naszej miejscowości ul. Zatoczna 34

Dorota Naumuk-
Zamiar - Prezes 

Zarządu
EK.512.1.2.2019. 

Nie posiada 
Przyjęty w dniu 

31

32

Stowarzyszenie Akademii 
Sportów Indywidualnych 

"Bielik"
21.12.2018 r.

EK.512.1.12.2018.
MS

NIE
Przyjęty w dniu 
07.12.2018 r.

Przyjęty w dniu 
30.09.2018 r.

NIE30
Stowarzyszenie 

ZmieniaMY Wieś
06.11.2018 r.

Maria Balazs - 
Przedstawiciel

EK.512.1.1.2019. 
MS

EK.512.1.11.2018.
MS

NIE
Przyjęty w dniu 
17.01.2019 r.

72-405 Świerzno Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Zespół Ludowy 
"Stuchowianki"

17.01.2019 r.



b) gromadzenie archiwum pamiątek i dokumentów 
dotyczących mieszkańców Międzywodzia oraz ich 

prezentacja w formie wystaw, prelekcji, 
multimedialnie, poprzez internet oraz na trwałych 
nośnikach informacji w celu ich upowszechniania

72-415 
Międzywodzie Andżela Klimaniec-

Borowska - 
Wiceprezes 

Zarządu

c) działania w zakresie organizacji i urządzenia 
skansenu powojennego rybołóstwa na terenie 

Międzywodzia

Beata Klimaniec-
Skrężyna - 
Skarbnik

d) działania w zakresie promocji Międzywodzia w 
kraju i za granicą przy zastosowaniu różnych technik 
marketingu, oraz współpraca w tym zarkesie z innymi 

organizacjami na terenie województwa 
zachodniopomorskiego i kraju

e) powołanie i organizacja imprez cyklicznych w 
okresie sezonu letniego w celu uatrakcyjnienia pobytu 

turystów w naszej miejscowości

f) współpraca członków stowarzyszenia z innymi 
osobami i organizacjami w celu organizacji 
warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży

g) propagowanie i organizowanie wymiany 
międzykulturowej, w szczególności poprzez 
organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji

h) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i 
wykładów

i) organizowanie imprez kulturalnych

j) działalność wydawniczą

k) korzystanie z różnych form dofinansowań 
wspomagających realizację celów stowarzyszenia

a) utrzymanie, konserwacja i modernizacja 
istniejących urządzeń wspólnych oraz budowa 
nowych urządzeń wspólnych, których potrzeba 

wynikała będzie z bieżącej eksploatacji

b) utrzymanie we właściwym stanie technicznym, 
urządzeń wspólnych i nawierzchni drogi wewnętrznej

c) ochrona i dozór nieruchomości znajdujących się na 
terenie dz. Nr 826/2

d) regulacja zasad korzystania z urządzeń 
wspólnych, a także dbałość o zachowanie zasad 

współżycia mieszkańców, ustalonych w Regulaminie 
Osiedla ul. Wakacyjna 4

Krzysztof 
Strużyński - Prezes

Rzeczpospolita Polska
72-415 

Międzywodzie
Ryszard Stawicki - 
Zastępca Prezesa 

Zarządu

a) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i 
porządkowym infrastruktury Osiedla – zlecanie 

wykonawcom zewnętrznym robót remontowych i 
konserwacyjnych dróg i urządzeń wspólnych

Monika Szymańska 
- Skarbnik

b) organizację pracy służb dozoru

c) zlecenie administrowania Osiedlem 
wyspecjalizowanej firmie zarządczej

a) promowanie Powiatu Kamieńskiego w kraju i 
zagranicą

b) integracja międzypokoleniowa mieszkańców 
Powiatu Kamieńskiego

c) wypromowanie wartości patriotycznych wśród 
mieszkańców i współpraca z osobami je promującymi

d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 
terenie Powiatu Kamieńskiego

e) organizacja cyklicznych imprez na terenie Powiatu 
Kamieńskiego

f) współpraca z innymi organizacjami działającymi na 
terenie Powiatu Kamieńskiego w realizacji celów 
stowarzyszenia i innych wspólnych przedsięwzięć

Marek Szymański - 
Prezes Zarządu

Karolina 
Kurowska - 

Przewodnicząca 
Komisji

Rzeczpospolita Polska
ul. Wolińska 7b

Andrzej Zieliński - 
Wiceprezes 

Zarządu

Piotr Kiełpiński - 
Członek Komisji

EK.512.1.2.2019. 
MS

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
28.01.2019 r.

NIE33

34

I love Międzywodzie 20.02.2019 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

35

EK.512.1.3.2019. 
MS

EK.512.1.4.2019. 
MS

05.03.2019 r.

08.03.2019 r.

Stowarzyszenie 
Właścicieli 

Nieruchomości 
"Wakacyjna"

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Powiatu Kamieńskiego

Przyjęty w dniu 
28.02.2019 r.

Przyjęty w dniu 
02.03.2019 r.

NIE

NIE



a) organizowanie imprez w celu uatrakcyjnienia 
pobytu turystów na terenie Powiatu Kamieńskiego

72-400 Kamień 
Pomorski

Krystna Gogacz - 
Skarbnik

Justyna Szczęsna 
- Członek Komisji

b) wypowiadanie się w sprawach publicznych, 
związanych z celami stowarzyszenia

c) współpraca z władzami samorządowymi, 
państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem 

Powiatu Kamieńskiego

d) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i 
wykładów

e) korzystanie z różnych form dofinansowań 
wspomagających realizację celów stowarzyszenia

a) nauczanie, propagowanie i popularyzacja dobrej 
techniki wokalnej zgodnej z fizjologią głosu oraz jej 
zastosowania w różnych stylach muzycznych oraz 

rehabilitacji głosu

b) inicjowanie grupowej lub indywidualnej aktywności 
muzycznej

c) rozszerzanie dostępu do edukacji muzycznej, 
zwłaszcza wokalnej

d) ułatwienie dostepu do kultury poprzez niwelowanie 
dostępowych barier: finansowych, środowiskowych 

oraz organizacyjnych

e) udział w akcjach wymiany kulturalnej

f) wspieranie członkow stowarzyszenia w realizacji 
zamierzeń artystycznych, w tym działalności twórczej 

o charakterze indywidualnym

Rzeczpospolita Polska

a) stworzenie możliwości rozwoju wokalnego dla 
wokalistów (dzieci, młodzieży i dorosłych)

b) organizowanie działań artystycznych: koncertów, 
warsztatów artystycznych, spotkań z Artystami, 

audycji radiowych i telewizyjnych, festiwali, 
konkursów oraz innych wydarzeń mających na celu 

realizację założeń statutowych ul. Żeromskiego 1/2

Ewa Feret - Prezes
Aleksandra 

Przybyła

c) promocja młodych, wybitnych wokalistów oraz 
wyszukiwanie talentów, w tym dzieci i młodzieży 

bedących w trudnej sytuacji życiowej

72-400 Kamień 
Pomorski

Kinga Budyś - 
Wiceprezes

d) inicjowanie oraz pomorcja wydarzeń oraz imprez 
kulturalnych, które wspierają amatorski ruch 

artystyczny

Jarmila 
Dowlaszczewicz - 

Skarbnik

e) promowanie kultury innych narodów w Polsce oraz 
kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

Pomorza Zachodniego za granicą

Mateusz Olech - 
Członek

f) aktywizacja członków Stowarzyszenia "Sfera 
Dźwięku" do tworzenia społeczności lokalnych 

zrzeszających osoby o podobnych 
zainteresowaniach, a także do pracy społecznej oraz 

wolontariatu

g) pozyskiwanie środków finansowych na 
realizowanie celów statutowych poprzez 

przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków i zapisów

a) organizacja imprez kulturalnych i muzycznych

b) integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 
Powiatu Kamieńskiego

c) promocja kultury jako czynnika rozwoju 
społecznego

d) wykazywanie incjatywy w projektach 
środowiskowych, gminnych i powiatowych

Jerzy Jajkowski - 
Przewodniczący

Rzeczpospolita Polska
Niemica 4c

Grzegorz 
Chlebowski - 

Członek Zarządu

a) organizacja imprez, spotkań, warsztatów, wystaw, 
koncertów i innych

72-410 Golczewo
Mieczysław Gumny 
- Członek Zarządu

b) współpraca z administracją publiczną, 
organizacjami pozarządowymi i innymi

c) zrzeszanie mieszkańców powiatu kamieńskiego

EK.512.1.5.2019. 
MS

NIE
Stowarzyszenie 

Wokalistów "Strefa 
Dźwięku"

14.03.2019 r.
Przyjęty w dniu 
07.03.2019 r.

36

EK.512.1.6.2019. 
MS

Stowarzyszenie "Wolna 
Kultura"

08.04.2019 r.
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

NIE
Przyjęty w dniu 
29.03.2019 r.

37



d) prowadzenie różnych form działalności 
edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej i muzyczno-

rozrywkowej

a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego 
rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego 

regionu
b) organizacja imprez kulturalnych, muzycznych i 

sportowych
c) integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 

gminy Golczewo
d) promocja kultury jako czynnika rozwoju 

społecznego

e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

f) organizacja warsztatów tematycznych

g) promowania zdrowego i aktywnego stylu życia

h) wykazywanie inicjatywy w uroczystościach i 
projektach środowiskowych i gminnych

i) podejmowanie działań zmierzających do 
utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i 

kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu

j) promocja działań na rzecz równouprawnienia kobiet 
i mężczyzn

k) promocja działań związanych z ekologią

l) promocja turystyki regionu

m) promocja działań przeciwdziałających patologiom 
społecznym oraz uzależnieniom ul. Zwycięstwa 12

Daniel Urbanowicz - 
Prezes

n) upowszechnianie wiedzy o regionie, w 
szczególności poprzez prezentowanie dorobku 

kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz 
organizowanie spotkań ze znanymi osobami 

zasłużonymi

72-410 Golczewo

Aleksandra 
Lisiczko - Sekretarz

o) budowanie kapitału społecznego
Dorota Opiła-

Skubisz - Skarbnik

p) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi

Rzeczpospolita Polska

a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, 
koncertów oraz innych imprez

b) współpracę z administracją publiczną, 
organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym 

oraz osobami fizycznymi i prawnymi

c) zrzeszanie mieszkańców sołectwa

d) wspieranie własnych członków

e) organizację i promocję alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu

f) prowadzenie różnych form działalności 
edukacyjnej, szkoleniowej, warsztatowej i muzyczno-
rozrywkowej, wzmacnianie więzi międzyludzkich w 
ramach wspólnie pożytecznie spędzonego czasu 

wolnego

a) pozyskiwanie środków finansowych na remont 
kościoła parafialnego w Golczewie

b) integracja wspólnoty parafialnej

c) aktywizacja rodzin do wspólnego spędzania czasu
Grzegorz Dyksy - 
Przewodniczący

Gmina Golczewo
Piotr Cieślikiewicz - 
Wiceprzewodniczą

cy

a) comiesięczne zbiórki ofiar na remont kościoła po 
mszach św. w niedzielę

ul. Papieża Jana 
Pawła II 2

Krystyna 
Grzeszczyk - 

Sekretarz

b) dobrowolne wpłaty ofiar na cele remontowe na 
specjalne do tego utworzone subkonto parafii: Bank 

Spółdzielczy w Golczewie 
82937610112004007010530001 Tytuł wpłaty: 

Darowizna na remont kościoła

72-410 Golczewo

Jadwiga 
Adamowicz - 

Skarbnik

c) organizacje festynów dobroczynnych i wspólnych 
zabaw integrujących społeczność

Dariusz Juszczak - 
Członek

Przyjęty w dniu 
10.04.2019 r.

NIE

Przyjęty w dniu 
26.04.2019 r.

EK.512.1.7.2019. 
MS

NIE

39
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

Stowarzyszenie Dla 
Gminy Golczewo

30.04.2019 r.
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

38

Społeczny Komitet 
Remontu Kościoła 

Parafialnego w Golczewie
30.04.2019 r.

EK.512.1.8.2019. 
MS



d) poszukiwanie środków zewnętrznych, ubieganie 
się o fundusze celowe

a) dbałośc o środowisko naturalne i koegzystencję 
siedlisk ludzkich z przyrodą na obszarze działek 195 

w Zastaniu

b) rozwój infrastruktury działek ujętych w miejscowym 
planie zagospodarowania miejscowości Zastań 

(gmina Wolin) pod numerami 195

c) działania, których celem jest doprowadzenie do 
realizacji zapisów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nakładających na 
Zarząd Miejski w Wolinie wykonanie pełnego 
uzbrojenia działek nr 195 w Zastaniu, w tym 

wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

d) przystosowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Zastań w sposób umożliwiający (do czasu realizacji 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) posadowienia 
bezodpływowych zbiorników na nieczystości oraz 

studni

e) reprezentowanie właścicieli działek 
stowarzyszonych w niniejszym stowarzyszeniu przed 

urzędami i władzami publicznymi

Powiat Kamieński i Rzeczpospolita Polska ul. Ogińskiego 2

a) promocja ochrony środowiska na terenie działek 
195 w Zastaniu

72-400 Kamień 
Pomorski

b) wspieranie Gminy Wolin w działaniach na rzecz 
budowy infrastruktury działek 195 w Zastaniu (min. 

kanalizacja, sieć wodociągowa, drogi dojazdowe itp..)

c) promocja idei budowy infrastruktury działek 195 w 
Zastaniu

d) współpraca z Gminą Wolin w zakresie 
przystosowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do 
zapewnienia rozwoju działek nr 195 w Zastaniu

e) reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec 
władz publicznych i społeczeństwa we wszystkich 

ważnych sprawach z punktu widzenia 
Stowarzyszenia

f) zabieranie głosu i wyrażanie stanowiska 
Stowarzyszenia na forum publicznym

g) współpraca z organami administracji publicznej 
oraz innymi instytucjami i podmiotami

h) kierowanie postulatów do organów administracji 
publicznej i władz

a) promowanie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida 
Teligi w Kamieniu Pomorskim w kraju i zagranicą

b) wypromowanie wartości patriotycznych wśród 
dzieci

c) promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz 
dzieci i młodzieży szkolnej

d) poprawa sytuacji materialnej szkoły (pomoc w 
zakresie sprzęt i pomoce naukowe)

e) wspieranie szkoły oraz pomoc w pozyskiwaniu 
środków z przeznaczeniem na rozwój nauki, edukacji, 

oświaty, wychowania oraz upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, promowanie wszelkich 

przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty

f) promowanie i popieranie przedsięwzięć 
przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji

g) inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych 
przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych

Karina Laskowska - 
Prezes Zarządu

Robert Popiołek

h) zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy, 
bezradności, wykluczeniu społecznemu lub 

cyfrowemu ul. Wolińska 9

Kamila 
Klamborowska - 

Wiceprezes 
Zarządu

Magdalena 
Popiołek

EK.512.1.10.2019. 
MS

NIE
Przyjęty w dniu 
05.11.2019 r.

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Kamieniu Pomorskim

29.11.2019 r.

EK.512.1.9.2019. 
MS

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Działek 195 w 

Zastaniu
22.07.2019 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

40
Adam Tetela - 
Przedstawiciel

NIE
Przyjęty w dniu 
13.07.2019 r.

41



i) upowszechnianie i promowanie działań 
kulturotwórczych, w szczególności służących 

zrozumieniu i szerzeniu sztuki, literatury i kultury

72-400 Kamień 
Pomorski

Anna Krupa - 
Skarbnik

Marlena 
Poprawska

j) propagowanie kultury i sportu oraz zdrowego stylu 
życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych

k) propagowania działań na rzecz ochrony przyrody, 
kreowania postaw proekologicznych wśród dzieci i 

młodzieży

Rzeczpospolita Polska

a) wypowiadanie się w sprawach publicznych, 
związanych z celami stowarzyszenia

b) współpraca z władzami samorządowymi, 
państwowymi i sektorem gospodarczym, środkami 
masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w 
Kamieniu Pomorskim

c) korzystanie z różnych form dofinansowań 
wspomagających realizację celów stowarzyszenia

a) działalność o charakterze społecznym

b) organizowanie zawodów wędkarskich jako forma 
wypoczynku

Jan Wiatrak - 
Prezes

Andrzej Ruszczak

c) działanie na rzecz ochrony przyrody ul. Wiejska 17a
Marian Wiąz - 
Wiceprezes

Dariusz Felczak

Gmina Golczewo
72-410 Wysoka 

Kamieńska
Robert Kałużka - 

Członek
Walery Kulikowski

a) działalność reakreacyjno-wypoczynkowa

a) prowadzenie działalności społeczno-
wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w 

środowiskach wiejskich
b) prowadzenie działalności na rzecz 

wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich

c) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz 
poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi

Patrycja Szymczyk - 
Przewodnicząca

d) upowszechnianie i rozwój form współdziałania, 
gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia 

gospodarstw domowych Kaleń 12a

Emilia 
Szczeblewska - 

Zastępca 
Przewodniczącej

e) reprezentowanie interesów środowiska kobiet 
wiejskich wobec organów administracji publicznej

72-405 Świerzno Liidia Sudnik - 
Skarbnik

f) rozwój kultury ludowej, w tym szczególności kultury 
lokalnej i regionalnej

Gabriela 
Wiśniewska - 

Sekretarz

g) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet

h) wykonywanie innych zadań związanych ze 
wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i 

podejmowanie działań na rzecz środowisk wiejskich

Rzeczpospolita Polska

nie dotyczy

a) tworzenie pozytywnego wizerunku osób 
zajmujących się działalnością poszukiwawczą 

zgodnie z istniejącym prawem

b) podejmowanie zogdnie z prawem, zorganizowanej 
działalności eksploracyjnej, mającej na celu ochronę 

śladów i świadectw historii regionu

c) podejmowanie i ułatwianie kontaktów, wymiana 
doświadczeń i współpraca z podobnymi 

stowarzyszeniami, muzeami i instytucjami, których 
działalność związana jest z historią regionu, kraju, jej 

dokumentowaniem, eksploracją itp.

d) wzbogacenie kolekcji historycznych, eskponatów 
muzealnych o przedmioty odnalezione w trakcie 

prowadzonych działań eksploracyjnych w 
szczególności w muzeach współpracujących ze 

stowarzyszeniem

EK.512.1.2.2020. 
MS

Stowarzyszenie Koło 
Gospodyń Wiejskich

30.01.2020 r.
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
17.01.2020 r.

NIE

42
EK.512.1.1.2020. 

MS
10.01.2020 r. NIE

Przyjęty w dniu 
17.09.2019 r.

43

Stowarzyszenie Koło 
Wędkarskie Amur 

Wysoka Kamieńska



e) oferowanie pomocy w pracach eksploracyjnych 
innym podmiotom, w tym pomocy w pracach 

archeologicznych, dokumentacyjnych, 
archiwizacyjnych i innych związanych z poznawaniem 

i dokumentowaniem historii regionu, kraju

f) poznawanie działalności podmiotów stawiających 
sobie podobne cele i porównywanie ich działania z 

działalnością stowarzyszenia mające na celu 
usprawnienie i efektywne planowanie prac 

eksploracyjnych, a także porównywanie efektów 
działań poszukiwawczych w celu wspólnego 

wyciągania wniosków

g) działania podejmowane wraz z działlanością 
eksploracyjną mające na celu ochronę ojczystych 

dóbr kultury i przyrody

h) podejmowanie działań piętnujących nielegalną 
eksplorację, dewastowanie miejsc historycznych i 

archeologicznych ul. Zamkowa 24

Wojciech 
Szymański - 

Prezes

i) organizowanie wspólnych form szkoleniowych na 
rzecz członków stowarzyszeniaa na temat historii, 
miejsc pamięci dziedzictwa kulturowego, a także 

metod technik związanych z bezpieczną i zgodną z 
prawem działalnością eksploracyjną

72-510 Wolin

Darek Czajkowski - 
Sekretarz

j) organizowanie wystaw tematycznych i innych form 
informacji na temat historii miejsc, w kórych 
prowadzona jest działalność eksploracyjna 

stowarzyszenia, mających na celu zainteresowanie 
młodzieży, mieszkańców historią regionu, kraju

Ewa Kozłowska - 
Skarbnik

Rzeczpospolita Polska

a) organizowanie legalnych, jawnych akcji 
eksploracyjnych opartych o niezbędne określone 

prawem pozwolenia, zgodnie z celami 
stowarzyszenia

b) współpracę z instytucjami państwowymi, muzeami, 
stowarzyszeniami, samorządami terytorialnymi, 

organizacjami ochrony przyrody w zakresie zgodnym 
z celami stowarzyszenia

c) uczestniczenie w grupach konsultacyjnych, 
roboczych podejmujących działania na rzecz poprawy 

statusu prawnego i wizerunku eksploratorów w 
Polsce

d) uczestniczenie w dyskusjach na forach, w tym 
także forach interenetowych zajmujących się 

problematyką eksploracji

e) udział w szkolenac, wykladach i innych imprezach 
o tematyce eksploracyjnej organizowanych w kraju

f) organizowanie wystaw, imprez, których cel zgodny 
jest z celami stowarzyszenia. Prowadzenie 

działalności informacyjnej, edukacyjnej na temat 
eksploracji

g) rozwijanie innych form służących realizacji celów 
stowarzyszenia

h) organizowanie różnych form kształcenia członków 
stowarzyszenia odpowiadających celom 

stowarzyszenia
a) nauczanie gier zespołowych i sportów 

indywidualnych
b) prowadzenie działalności w dziedzinie sportu 

amatorskiego

c) rozwijanie sportu wyczynowego

d) organizacja zawodów, imprez sportowych i innych 
(towarzyszących)

e) udział w zawodach i imprezach sportowych 
organizowanych przez inne organizacje i 

stowarzyszenia
f) prowadzenie działalności rekreacyjnej dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

EK.512.1.3.2020. 
MS

Stowarzyszenie Wolińska 
Grupa Poszukiwaczy 

Historii Muzeum 
Regionalne im. Andrzeja 

Kaubego

14.02.2020 r.
Przyjęty w dniu 
11.02.2020 r.

NIE44



g) prowadzenie działalności wychowawczej i 
informacyjnej mającej na celu krzewienie trzeźwości i 
abstynencji oraz przeciwdziałanie narkomanii wśród 

dzieci i młodzieży

Mateusz Zając - 
Prezes

Województwo Zachodniopomorskie uj. Jana Matejki 31
Edward Chober - 

Prezes

a) organizacja drużyn sportowych
72-510 Wolin Dobromir 

Strzelczyk - 
Wiceprezes

b) uczestnictwo oraz organizowanie imprez i 
zawodów sportowych w kraju i zagranicą

Patrycja 
Jarmuszkiewicz

c) organizowanie obozów i zgrupowań szkoleniowo-
sportowych

d) zapewnienie możliwie najlepszej kadry 
szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu

e) współpraca ze szkołami i władzami oświatowymi

f) utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi 
organizacjami sportowymi w kraju i z zagranicy
g) współdziałanie w organizowaniu szkolenia i 
doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej

h) tworzenie, utrzymywanie oraz 
zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych

a) integracja wspólnoty mieszkańców Gminy 
Golczewo i gmin ościennych

b) dbanie o dziedzictwo historyczne i kulturowe

c) propagowanie dbałości o ochronę zabytków i 
opiekę nad zabytkami

d) podejmowanie inicjatyw odnośnie rewitalizacji 
terenów wpisanych do rejestru zabytków

e) wzmacnianie więzi społecznych, zdolności do 
współpracy dla osiągania wspólnych celów oraz 

wzmacniania zbieżnych wartości

f) aktywizacja rodzin do wspólnego spędzania czasu

g) budowanie tożsamości lokalnej i uwrażliwienia na 
potrzeby najbliższego otoczenia

h) promocja zdrowego trybu życia

i) promocja i rozwijanie wiedzy o regionie ul. Ogrodowa 1

j) wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Ochrona macierzyństwa

72-410 Golczewo Jadwiga 
Adamowicz - 

Przedstawiciel

Województwo Zachodniopomorskie

a) dobrowolne wpłaty darowizn na działalność 
Stowarzyszenia

b) poszukiwanie środków zewnętrznych, ubieganie 
się o fundusze celowe

c) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, 
konkursów, wspólnych zabaw integrujących 

społeczność (festyny, imprezy okolicznościowe, 
pokazy tematyczne)

d) organizowanie spotkań, odczytów i dyskusji

e) propagowanie i organizowanie wymiany 
międzykulturowej

f) współpraca z innymi stowarzyszeniami oraz 
organami i instytucjami administracji państwowej i 

samorządowej

a) głównym celem stowarzyszenia jest dostarczanie 
społeczeństwu w sposób entuzjastyczny i rzetelny 
wiedzy i doświadczeń pozwalających zrozumieć 

życie, mentalność i tło historyczne naszych Wielkich 
Słowiańskich Przodków

ul. Marii 
Konopnickiej 21/40

Sebastian 
Wnuczyński - 

Prezes

Alicja 
Wnuczyńska

Rzeczypospolitej Polskiej
72-400 Kamień 

Pomorski
Krystian Zautys - 

Wiceprezes
Natalia Przybysz

a) Podnoszenie atrakcyjności turystycznej powiatu 
kamieńskiego w oparciu o walory historyczne, 

przyrodnicze i krajobrazowe

Maksymilian 
Wnuczyński - 

Sekretarz

Anna Kućko-
Wnuczyńska

a) krzewienie kultury sportowej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych

b) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury 
związanej z motocyklami
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EK.512.1.2.2021.  

MS
NIE

Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 
Historycznej 

"GROMOWŁADNI"

EK.512.1.5.2020. 
MS

NIE07.09.2020 r.
Stowarzyszenie 

Sympatycy Golczewskiej 
Żabki

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
18.08.2020 r.

EK.512.1.4.2020. 
MS

Woliński Klub Karate 
YUUKI

NIE

Przeniesienie do 
ewidencji 

stowarzyszeń 
kultury fizycznej 

29.10.2020 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
22.07.2020 r.

30.07.2020 r.45

46

12.02.2021 r.
Przyjęty w dniu 
21.12.2020 r.



c) doskonalenie motocyklowej techniki jazdy

d) rozwój sportów motorowych

e) działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa 
na drogach i ochrony środowiska

f) rozwój krajowej, zagranicznej turystyki 
motocyklowej, oraz popularnego i kwalifikowalnego 

sportu motocyklowego

g) ochrona praw i interesów motocyklistów

h) uczestnictwo w sportach motorowych

i) działalność kulturalna i współpraca na rzecz 
społeczności lokalnej w tym dzieci, młodzieży 

dorosłych oraz seniorów
j) działalność w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu

k) ochrona zdrowia i pomoc społeczna osobom 
niepełnosprawnym, rehabilitacja (ofiarą wypadków 

komunikacyjnych)
l) integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 

gminy Golczewo

m) promocja działań związanych z ekologią

Rzeczpospolitej Polskiej

a) integrację motocyklistów i osób zainteresowanych 
tą dziedziną motoryzacji

b) organizowanie imprez motocyklowych: zawodów, 
rajdów, zlotów, wystaw itp.. oraz udział w takich 

imprezach organizowanych przez inne organizacje

c) popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz 
propagowanie zasad bezpieczeństwa na drogach

d) prowadzenie i współdziałanie w prowadzeniu 
działalności służącej wychwowaniu komunikacyjnemu 

dzieci i młodzieży oraz popularyzowaniu wśród 
młodzieży sportów motocyklowych oraz otaczanie 

młodych zawodników i działaczy szczególną opieką 
sportową i wychowawczą

ul. Rydzowa 6

Kacper Matecki - 
Prezes

e) uprawianie i propagowanie rozwoju popularnych i 
kwalifikowalnych sportów motocyklowych oraz 

organizowanie motocyklowej turystyki krajowej i 
zagranicznej

72-410 Wysoka 
Kamieńska

Krystian 
Kochanowicz - 

Wiceprezes

f) realizowanie na terenie kraju praw wynikających z 
członkostwa w organizacjach międzynarodowych, a 
także organizowanie międzynarodowej współpracy - 

dwustronnej i wielostronnej - w dziedzinie 
motocyklizmu

Edyta Ostapko - 
Skarbnik

g) wypowiadanie się w sprawach związanych z 
motocyklizmem oraz podejmowanie inicjatyw 
służących ochronie praw i interesów członków 

Stowarzyszenia oraz indywidualnych użytkowników 
motocykli, min. przez współdziałanie z odpowiednimi 

władzami

h) podejmowanie działań na rzecz 
niepełnosprawnych użytkowników motocykli

i) przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju 
motoryzacji oraz udzielanie wsparcia kierowcom 

poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach 
drogowych, rehabilitację i pomoc w powrocie do zycia 

społecznego

j) wykonywanie w dziedzinach związanych z 
motocyklami oraz bezpieczeństwem Stowarzyszenia 

drogowego - w ramach przekazanych na ten cel 
środków - zadań zleconych przez państwo lub 

organizacje społeczne, gospodarcze, samorządowe, 
w szczególności związki stowarzyszeń do których 

Stowarzyszenie należy
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EK.512.1.3.2021.  

MS

Młodzieżowe Amatorskie 
Stowarzyszenie 
Motocrossowe

29.03.2021 r. NIE
Nie posiada 

organu kontroli 
wewnętrznej

Przyjęty w dniu 
24.03.2021 r.



k) 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 młodzieży oraz 
rodzin w trudnej sytuacji życiowej

l) wspieranie imprez lokalnych poprzez organizowanie 
konkursów, zawodów i pogadanek związanych z 

tematyką sportową, rekreacyjna, ekologiczną roaz 
motorową

m) doskonalenie techniki kierowania motocyklami, a 
także kształtowanie właściwych postaw na styku 
motocykliści - inni użytkownicy pojazdów i dróg

a) podnoszenie świadomości społecznej 
mieszkańców regionu

b) integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 
regionu

c) promocja kultury jako czynnika rozwoju 
społecznego

d) podejmowanie działań w zakresie rozwoju 
infrastruktury i ochrony środowiska regionu

e) upowszechniania kultury fizycznej i sportu

f) organizowanie działań mających na celu ochronę 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Elżbieta Chmiel - 
Przewodniczący

Marta Gosek

g) przygotowywanie wniosków mieszkańców 
związanych z bieżącym funkcjonowaniem regionu, 
sposobu wykonywania zadań realizowanych przez 

podmioty na potrzeby mieszkańców regionu

72-514 Zastań 221
Grzegorz Gosek - 
Wiceprzewodniczą

cy

Robert 
Respondek

Województwo Zachodniopomorskie
Paweł Chmiel - 

Sekretarz
Mirosław Bałys

a) zrzeszenie mieszkańców i właścicieli 
nieruchomości regionu

Anna Karnowska - 
Skarbnik

b) przygotowywanie wniosków i petycji

c) aktywne wspieranie władz Gminy w działaniach na 
rzecz regionu

d) uczestnictwo w wydarzeniach społeczno-
kulturalnych na regionu oraz ich organizacja

e) aktywne pozyskiwanie partnerów oraz funduszy na 
rzecz rozwoju regionu

f) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec 
samorządu terytorialnego, administracji państwowej 

wszystkich szczebli, innych organizacji i instytucji

a) rozwijanie i popieranie inicjatyw ukierunkowanych 
na rozwój zasobów rzeczowych i ludzkich Szpitala w 

Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o., zwanego dalej 
"Szpitalem"

b) wspieranie organizacyjne i rzeczowe 
poszczególnych jednostek Szpitala

c) wspieranie działań administracyjnych Szpitala w 
zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań 

organizacyjnych i zarządczych
d) inicjowanie i prowadzenie współpracy Szpitala z 

instytucjami międzynarodowymi

e) promocja szpitala

f) promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna

Rzeczpospolita Polska

a) wsparcie finansowe i rzeczowe Szpitala w zakresie 
zakupu sprzętu medycznego, wyposażenia oraz 

remontów i inwestycji
b) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych 

na działalność statutową Szpitala

c) występowanie do organów władzy publicznej z 
wnioskami w sprawach dotyczących istotnych celów 

Stowarzyszenia

d) wspieranie wszelkich działań mających na celu 
podnoszenie poziomu leczenia, pielęgnowania i 

rehabilitacji
ul. Wolińska 7b

Wacław Misiuro - 
Prezes Nie posiada 

organu kontroli 
EK.512.1.5.2021.  

NIE
Przyjęty w dniu 

13.04.2021 r.
Stowarzyszenie Osada 

Łowno
NIE

Przyjęty w dniu 
01.03.2021 r.

50
Stowarzyszenie Na Rzecz 

Rozwoju Szpitala w 30.08.2021 r.

EK.512.1.4.2021.  
MS

49



e) wspieranie rozwoju fachowego i naukowego kadry 
medycznej

72-400 Kamień 
Pomorski

Dorota 
Jędrzejewska - 

Motyka - 
Wiceprezes

f) wykonywanie zadań publicznych zleconych przez 
organy administracji publicznej

Waldemar 
Taranowicz - 

Członek Zarządu

g) przygotowanie i realizację projektów finansowych 
ze środków pomocowych Unii Europejskiej i innych 

źródeł

h) nawiązywanie kontaktów krajowych i 
międzynarodowych z instytucjami ochrony zdrowia, 

organizacjami pozarządowymi, agendami Unii 
Europejskiej

i) inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej, edukacji zdrowotnej

j) inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla 
pracowników Szpitala

k) inicjowanie i prowadzenie działań edukacyjnych 
poprzez organizację konferencji zjazdów i szkoleń dla 

różnych grup zawodowych i społecznych

l) promocję szpitala poprzez upowszechnianie 
informacji o bieżącej działalności Szpitala oraz jego 

historii, a także prowadzenie wydawnictw o 
powyższej tematyce

a) obrona obszaru Polski

b) propagowanie idei niepodważalności granic Polski 
i jej wód terytorialnych

c) ochrona przyrody i dbanie o ekosystem Morza 
Bałtyckiego

d) wychowanie młodego pokolenia w duchu 
patriotyzmu, pielęgnowanie i przekazywanie młodemu 

pokoleniu historii Polski

Rzeczpospolita Polska Aleja Róż 1
Maciej Hoffa - 

Prezes
a) organizowanie akcji rocznicowych oraz 

propagujących idee Stowarzyszenia
72-500 

Międzyzdroje
Stanislaw Ring - 

Wiceprezes
b) działalność naukową, oświatową i kulturalną, 

organizowanie szkoleń, kursów i sympozjów
Piotr Surewicz - 

Członek
c) organizowanie spotkań dyskusyjnych członków, 

współpracowników i sympatyków
d) wspieranie członków Stowarzyszenia w 

prowadzeniu dzialalności na jego rzecz

e) współpraca z organami i instytucjami samorzadów 
lokalnych, powiatowych i wojewódzkich oraz 

administracji rządowej

a) promocja sportu i kultury fizycznej

b) ochrona i promocja zdrowia  

c) działania na rzecz osób starszych

d) promocja i organizacja wolontariatu

e) działania edukacyjne, oświatowe i naukowe

f) działalność charytatywna

g) pomoc społeczna

h) działalność kulturalna

i) działalność ekologiczna

Rzeczpospolita Polska

a) organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez 
sportowych i rekreacyjnych, treningów sportowych 

oraz kampanii promocyjnych na rzecz popularyzacji 
kultury fizycznej i sportu oraz podejmowanie 

szerokich inicjatyw charytatywnych

b) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami 
masowego przekazu w zakresie realizacji polityki 

informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej 
działalności stowarzyszenia

c) współpraca i utrzymanie bezpośrednich kontaktów 
z organizacjami sportowymi, społecznymi i 

podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą

organu kontroli 
wewnętrznej

MS
NIE

04.08.2021 r.

51

Stowarzyszenie Komitet 
Obrony Suwerenności 

Polskich Wód 
Terytorialnych "KOS" 

PWT

30.09.2021 r.

50 Rozwoju Szpitala w 
Kamieniu Pomorskim

30.08.2021 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

EK.512.1.6.2021.  
MS

NIE
Przyjęty w dniu 
23.09.2021 r.



d) podejmowanie różnorodnych działań służących 
pozyskiwaniu środków finansowych na realizację 

celów i zadań statutowych stowarzyszenia

e) podejmowanie i wspieranie działalności pożytku 
publicznego i wspieranie dzialalności wolontariuszy w 

zakresie kultury fizycznej i sportu ul. Ustronie Leśne 2

f) upowszechnianie zdrowego trybu życia spędzania 
wolnego czasu poprzez organizację i prowadzenie 

eventów sportowych, zajęć sportowych i 
rekreacyjnych

72-500 
Międzyzdroje Katarzyna Otoka - 

Przedstawiciel

g) organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych

h) gromadzenie środków finansowych i materialnych 
dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia

i) podejmowanie działań w zakresie oraz 
finansowanie rozwoju i promocji polskiego sportu

j) upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i 
sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym

k) udzielanie pomocy finansowej i materialnej klubom, 
organizacjom sportowym, indywidualnym sportowcom 

pozostającym pod opieką stowarzyszenia

l) działalność wspierająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w zakresie sportu i rekreacji 

oraz krzewienia kultury fizycznej

m) promocja klubów i organizacji sportowych

n) organizowanie, prowadzenie i finansowanie imprez 
o charakterze masowym związanych ze sportem i 
kulturą fizyczną lub mających na celu promocję i 

propagowanie sportu, kultury fizycznej lub aktywnego 
i zdrowego stylu życia

o) organizowanie, prowadzenie i finansowanie 
rozgrywek sportowych, konkursów, umożliwienie 

sprawdzenia swoich sił podczas rywalizacji sportowej

p) organizowanie czasu wolnego o charakterze 
sportowym, prowadzenie działalności profilaktycznej

q) inne działania na rzecz wspierania i rozwoju sportu 
i kultury fizycznej wśród społeczeństwa

r) organizowanie działań ekologicznych, działania na 
rzecz wspierania i rozwoju ochrony środowiska

a) ochrona roślinności i zwierząt występujących 
naturalnie w pasie nadmorskim i klifowym

b) zachowanie dotychczasowego charakteru 
turystycznego miejscowości Łukęcin

c) dążenie do zakwalifikowania miejscowości Łukęcin 
jako uzdrowiska

d) ochrona strategicznego charakteru pasa 
nadmorskiego okolicy Łukęcina dla potrzeb obrony 

terytorialnej i obronności Państwa Polskiego

Katarzyna Herdzik - 
Prezes

Rzeczpospolita Polska ul. Bursztynowa 9a
Justyna Kłos - 
Wiceprezes

a) działania o charakterze lokalnym, w szczególności 
aktywizację mieszkańców, organizowanie spotkań i 

konferencji

72-400 Kamień 
Pomorski

Szymon Matusiak - 
Wiceprezes

b) organizowanie wystąpień o charakterze lokalnym i 
poza lokalnym z udziałem prasy

c) zabezpieczanie protestów społecznych

d) informowanie społeczeństwa o działaniach 
podejmowanych w w/w celach w formie ankiet, 

broszur i ogłoszeń
a) działalność na rzecz ekologii, ochrony roślin i 

zwierząt

b) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju

c) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Środowiska 
oraz wspieranie inicjatyw proekologicznego 

zagospodarowania odpadów

EK.512.1.1.2022.  
MS

53
Stowarzyszenie Murem 

za Lasem
17.01.2022 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

NIE52 Aktywni Razem 03.01.2022 r.
Przyjęty w dniu 
20.12.2021 r.

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

EK.512.1.2.2022.  
MS

NIE
Przyjęty w dniu 
17.01.2022 r.



d) przeciwdziałanie inwestycjom i przedsięwzięciom 
zagrażającym lub mogącym zagrażać Środowisku

Kołczewo

a) udzial w postępowaniach administracyjnych 
dotyczących spraw związanych z ochroną 

Środowiska, w tym w postępowaniach, których 
przedmiotem jest jakakolwiek ingerencja w 

Środowisko Wartowo 86

b) udział w postępowaniach lub występowanie do 
właściwych władz lokalnych, wojewódzkich, 

krajowych, Unii Europejskiej oraz sądów z wnioskami 
o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia 

zaistniałego zagrożenia Środowiska, zaniechania 
naruszania Środowiska, przywrócenia stanu 

poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód, 
zaniechania naruszania prawa

72--514 Kołczewo

Maja Aleksandra 
Źróbecka - Prezes

c) składanie organom administracji wniosków i 
zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania 

przestrzennego i do decyzji administracyjnych 
mających wpływ na Środowisko oraz opiniowanie 
przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z 

interesami ochrony Środowiska

d) współpraca z wszelkimi osobami, organizacjami i 
instytucjami o podobnych celach działania

Nie posiada 
organu kontroli 
wewnętrznej

EK.512.1.3.2022.  
MS

NIE
Przyjęty w dniu 
29.03.2022 r.

57

58

55

56

54
Stowarzyszenie Zielone 

Kolczewo
05.04.2022 r.


