EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
prowadzona przez PREZYDENTA MIASTA KALISZA

L.p.

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

1. Cel/cele działania
Daty
stowarzyszenia
wpisów 2. Teren działania
do
stowarzyszenia
ewidencji
3. Środki działania stowarzyszenia

1.

2.

3.

1.

Stowarzyszenie
Poszukiwaczy Artefaktów
Historycznych -SPAH

25.05.2016

4.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

5.

1.Pozyskiwanie poprzez eksplorację
ul. Harcerska
artefaktów o wartości historycznej
15/6
znajdujących się w ziemi oraz innych
62-800 Kalisz
dostępnych miejscach.
2. Bezpłatne przekazywanie znalezisk
do Muzeum danego regionu, zgłaszanie
miejsc do oceny archeologicznej.
3. Współpraca w zakresie działalności z
Wojewódzkimi Urzędami ochrony
Zabytków i ich odpowiednikami w
terenach, muzeami oraz placówkami
archeologicznymi.
4. Szerzenie świadomości społecznej w
zakresie zabezpieczania i ochrony
znalezisk historycznych.
Cały obszar Polski.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele
poprzez:
1.Poszukiwanie, wykrywanie i
eksplorację własnymi urządzeniami
elektronicznymi artefaktów
historycznych.
2.korzystanie z własnych środków
komunikacji, odzieży ochronnej.
3. Współpracę z Urzędami
Wojewódzkimi, Urzędami
Powiatowymi, Urzędami Miast,
Urzędami Gmin, właścicielami ziemi,
jezior, rzek i innych .

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ
Regulamin
Status
Przekształcenie
Likwidator
Zastosowanie
kontroli
działalności
organizacji lub rozwiązanie stowarzyszenia
wobec
wewnętrznej stowarzyszeni
pożytku
stowarzyszenia
zwykłego
stowarzyszenia
stowarzyszen a zwykłego
publicznego
zwykłego
zwykłego
ia zwykłego
środków
nadzoru

6.

7.

Józef Czarnecki – Prezes
Robert Wiewórowski –
Sekretarz Zarządu
Piotr Błaszczyk – Skarbnik
Zarządu
Sławomir Wysocki –
Członek Zarządu.

Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

1. Prezes Zarządu
reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz
i działa w jego imieniu,
podpisuje pisma wchodzące
i wychodzące dotyczące
Stowarzyszenia.
2. podpisywanie umów,
dokumentów dotyczących
darowizn, spadków
ofiarności publicznej,
dotacji i innych środków
materialnych dokonuje
minimum dwóch członków
zarządu.

8.

Uwagi

9.

10.

11.

12.

13.

NIE

-

-

-

Sygnatura akt:
WSSM.512.6.2016

L.p.
Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

1.
2.

2.
Akademia Inicjatyw
Edukacyjnych KOMPAS

1. Cel/cele działania stowarzyszenia
Daty
2. Teren działania
wpisów stowarzyszenia
do
ewidencji 3. Środki działania stowarzyszenia

3.
19.09.2016

4.

Adres
Reprezentacj Organ kontroli Regulamin
siedziby
a
wewnętrznej
działalności
stowarzyszen stowarzyszen stowarzyszenia stowarzyszen
ia zwykłego ia zwykłego
zwykłego
ia zwykłego

5.

1. Wspieranie edukacji, nauki, kultury i sportu.
ul. Asnyka
2. Promowanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w 59/22
edukacji.
62-800 Kalisz
3. Propagowanie idei ustawicznego kształcenia i
rozwoju osobistego.
4. Szeroko rozumiana edukacja obywatelska.
5. Rozwijanie idei międzynarodowej współpracy,
szczególnie w obszarach związanych z edukacją,
nauką, sportem i kulturą.
6. Wspieranie ludzi młodych w realizowaniu inicjatyw
społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych
itp.
7. Kształtowanie postaw liderskich i przywódczych.
8. Rozwijanie idei wolontariatu oraz stażu
zawodowego, w każdej grupie wiekowej.
9. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, nauki i
kultury.
10. Propagowanie działań na rzecz integracji społecznej
osób niepełnosprawnych.
11. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznych i wszelką dyskryminacją, w szczególności
osób chorych, cudzoziemców, dotkniętych ubóstwem,
patologia itp.
Cały obszar Polski.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację i realizację projektów edukacyjnych,
społecznych i, kulturalnych, turystycznych itp.
2. Organizowanie debat, szkoleń, wykładów,
wyjazdów, obozów, wystaw, koncertów i innych
wydarzeń propagujących cele statutowe.
3. Mentorowanie ludzi wykazujących chęć działań
społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rozwijanie
ich potencjału liderskiego i przywódczego.
4. Pozyskiwanie środków finansowych, w tym
organizowanie zbiórek publicznych (fundrasing) dla
realizacji celów statutowych.
5. Fundowanie stypendiów.
6. Wspieranie projektów edukacyjnych realizowanych
przez inne podmioty i stowarzyszenia.
7. Współpracę ze stowarzyszeniami, fundacjami i
innymi podmiotami, a także firmami i osobami
prywatnymi.
8. Realizację programów badawczych, edukacyjnych z
zakresu zapobiegania oraz przeciwdziałania
niekorzystnym i patologicznym zjawiskom społecznym
9. Organizowanie imprez masowych propagujących
cele statutowe.

6.
Barbara
Oliwiecka –
przedstawiciel
reprezentujący
stowarzyszenie

7.
Stowarzyszenie
zwykłe nie
posiada organu
kontroli
wewnętrznej

8.
Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z
dnia
29.08.2016r.

Status
organizacji
pożytku
publicznego

9.
NIE

Przekształcen
Likwidator
Zastosowanie
ie lub
stowarzyszenia
wobec
rozwiązanie
zwykłego
stowarzyszenia
stowarzyszen
zwykłego
ia zwykłego
środków
nadzoru
10.
-

11.
-

Uwagi

12.

13.

-

Sygnatura akt:
WSSM.512.10.2016

L.p.
Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

1.
3.

2.
Klub 21'

1. Cel/cele działania
Daty
stowarzyszenia
wpisów 2. Teren działania
do
stowarzyszenia
ewidencji
3. Środki działania
stowarzyszenia
3.
13.12.2016

4.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

-

NIE

-

-

-

Sygnatura akt:
WSSM.512.12.2016

1. propagowanie szeroko pojętej
ul. Legionów 14/19
kultury i nauki, głównie z takich
62-800 Kalisz
dziedzin jak: literatura, historia,
kulturoznawstwo, muzyka,
technika, ogólna wiedza o świecie ,
2. wspieranie zainteresowań
hobbistycznych, w szczególności:
modelarstwa, gier planszowych,
kół szachowych, fotografii,
muzyki, twórczości artystycznoliterackiej,
3. wspieranie działalności młodych
wynalazców-hobbistów,
4. organizowanie życia
kulturalnego dla zainteresowanych
działalnością stowarzyszenia,
5. wspieranie lokalnej społeczności
i władz miejskich w rozwoju życia
kulturalnego, poprzez organizację
wydarzeń kulturalnych i
rozrywkowych.
Cały obszar Polski, a w
szczególności miasto Kalisz i
okolice.
Stowarzyszenie realizuje swoje
cele poprzez:
1. spotkania członków,
2. spotkania z lokalną
społecznością,
3. wspólne działania z inni
stowarzyszeniami o pokrewnych
celach,
4. organizowanie imprez
kulturalnych, prelekcji,
warsztatów, pokazów, koncertów,
wystaw, konwentów, spotkań
integracyjnych,
5. działania o charakterze
informacyjnej.

Wojciech Walczak –
Prezes
Maciej Leja – I Zastępca
Prezesa
Liliana Gancarz – II
Zastępca Prezesa

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Status
Przekształcenie
Likwidator
Zastosowanie
organizacji lub rozwiązanie stowarzyszenia
wobec
pożytku
stowarzyszenia
zwykłego
stowarzyszenia
publicznego
zwykłego
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

L.p.
Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

1.
4.

2.
Kaliskie Stowarzyszenie
Poszukiwaczy Śladów
Historii „DENAR”

1. Cel/cele działania
Daty
stowarzyszenia
wpisów 2. Teren działania
do
stowarzyszenia
ewidencji
3. Środki działania
stowarzyszenia
3.

4.

04.01.2017 Zajmowanie się szeroko pojętymi
zagadnieniami związanymi z
historią Miasta Kalisza i Ziemi
kaliskiej oraz tematyką ochrony
dóbr kultury na terenie całego
kraju.
Cały obszar Polski ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru Ziemi
Kaliskiej.
Stowarzyszenie realizuje swoje
cele poprzez:
1.zgłębianie historii Miasta Kalisza
i regionu,
2. tworzenie bazy danych na temat
minionych okresów historycznych,
3. gromadzenie i zabezpieczanie
materiałów archiwalnych
dotyczących historii poznawanego
terenu,
4. tworzenie ekspozycji rzeczy
znalezionych i zabezpieczonych
przez KSPŚH „DENAR”,
5. działalność edukacyjną
związaną z historią regionu i jej
promowanie wśród mieszkańców
Kalisza,
6. współpracę z placówkami
szkolnymi na terenie Kalisza i
okolic,
7. niezbędną współpracę z
Konserwatorem Zabytków i
działaniem zgodnie z jego
wytycznymi podczas
prowadzonych działań,
8. współpracę z innymi
instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami zajmującymi się
podobna tematyką.

Adres siedziby
stowarzyszenia
zwykłego

5.
ul. Bujnickiego 1719/17
62-800 Kalisz

Reprezentacja
stowarzyszenia
zwykłego

6.
Przemysław Kurowiak –
przedstawiciel
reprezentujący
stowarzyszenie

Organ kontroli
wewnętrznej
stowarzyszenia
zwykłego

Regulamin
działalności
stowarzyszenia
zwykłego

Status
Przekształcenie
Likwidator
Zastosowanie
organizacji lub rozwiązanie stowarzyszenia
wobec
pożytku
stowarzyszenia
zwykłego
stowarzyszenia
publicznego
zwykłego
zwykłego
środków
nadzoru

Uwagi

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Stowarzyszenie
zwykłe nie posiada
organu kontroli
wewnętrznej

Uchwała o
przyjęciu
regulaminu z dnia
01.12.2016r.

NIE

-

-

-

Sygnatura akt:
WSSM.512.13.2016

