
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 1
Sokólskie 
Stowarzyszenie 
Sportów 
Strzeleckich 

12.10.2016 r. 
1. Cele stowarzyszenia: 
Popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i 
rekreacyjnego z udziałem broni sportowej, kolekcjonerskiej i 
historycznej, upowszechnianie, rozwijanie, i promowanie 
kolekcjonerstwa broni, amunicji  i militariów, popularyzowanie
wiedzy nt. broni, militariów oraz historii oręża oraz 
działalności kolekcjonerskiej, pomoc kolekcjonerom broni i 
militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich 
opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu, 
wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie 
kolekcjonowania broni, pamiątek i artefaktów militarnych i 
historycznych, wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie
kolekcjonowania broni dawnej  i nowej, pamiątek i 
pogłębiania wiedzy, prowadzenie działalności integracyjnej 
członków stowarzyszenia, organizowanie i udział w 
aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni 
palnej, doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr 
trenersko-instruktorskich innych podmiotów 
zainteresowanych działalnością stowarzyszenia, uczestniczenie
w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza 
nim, organizacja i pomoc w przeprowadzaniu zawodów, 
szkoleń i treningów oraz pokazów kolekcji w szkołach, 
zakładach pracy, itd., prowadzenie działalności szkoleniowej w
zakresie prowadzonych w klubie dyscyplin sportowych. 
 
2. Teren działania: 
obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Może prowadzić działalność 
poza granicami kraju.
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) organizacja spotkań, prelekcji, pokazów, szkoleń, imprez 
sportowych o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim, 
b) udział członków stowarzyszenia w spotkaniach oraz 
zawodach krajowych i zagranicznych, 
c) systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich i 
kompetencji członków stowarzyszenia, 
d) współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia w
uprawianiu strzelectwa historycznego, kolekcjonowania broni i
amunicji, przechowywaniu i konserwacji broni i amunicji oraz 
militariów, 
e) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji 
celów statutowych w tym ze stowarzyszeniami, muzeami, 
grupami rekonstrukcyjnymi, klubami sportowymi, 
f) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych 
organów administracji i organów ustawodawczych, 
prowadzenie działalności lobbingowej w zakresie regulacji 
wpływających na prawo do posiadania broni i amunicji, 
g) szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa 
historycznego, 
h) propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych, wyszkolenia
strzeleckiego, wiedzy na temat historii broni i militariów, 
i) działania zapewniające wyższą świadomość społeczną i 
bezpieczne warunki uprawiania strzelectwa i kolekcjonerstwa, 
j) udział członków stowarzyszenia w wystawach, 

Sokółka
ul. Kasztanowa 
42, 16-100 
Sokółka 
tel. 668140959 

Przedstawiciel 
stowarzyszenia – 
Radosław Zajkowski

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
03.10.2016 r.

Nie SP-IV.512.1.2016

1z20



EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 
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kolejny

w
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zwykłego
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    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego
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zwykłego
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działalności

stowarzyszenia
zwykłego
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Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

konferencjach i innych imprezach promujących 
kolekcjonerstwo broni i militariów, organizowanie takich 
imprez, współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze 
kolekcjonerskim, 
k) współpraca ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami 
oświatowo-wychowawczymi w celu krzewienia sportu 
strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży, 
l) przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego do 
realizacji celów tj. strzelnicy. 
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 2
Sokólski Klub 
Taekwondo 
„HUZAR” 

06.03.2017 r.
1. Cel stowarzyszenia: 
krzewienie idei współzawodnictwa sportowego wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz wychowanie tych osób, w 
szczególności zaś dzieci i młodzieży, w duchu sportowej i 
życiowej uczciwości oraz zdrowego współzawodnictwa.
 
2. Teren działania: województwo podlaskie.
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i 
samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych 
warunków do uprawiania sportu, 
b) uczestniczenie w zawodach sportowych w mieście, 
województwie i poza nim, 
c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych, 
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, 
e) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad 
członkami Klubu, a wyjątkowo nad osobami takich działań 
wymagających, nie będących członkami Klubu, 
f) oddziaływanie na politykę zdrowotna, kulturalna i sportową 
poprzez m.in. udział w procesie stanowienia i stosowania 
prawa, 
g) integracja środowiska dorosłych do działań na rzecz 
promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu. 

Sokółka
ul. Stawowa 19
16-100 Sokółka
tel. 504763061

Przedstawiciel 
stowarzyszenia – Ewa 
Kuklicz

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
01.03.2018 r.

Nie SP-IV.512.1.2017
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 3
Stowarzyszenie 
Taktyczno- 
Ratownicze 
„The Ravens”

28.06.2017 r.
12.11.2019 r.

1. Cele stowarzyszenia: 
propagowanie postaw proobronnych, w społeczeństwie, 
poszerzanie świadomości proobronnej społeczeństwa i jego 
wiedzy w tematyce wojskowości, krzewienie w społeczeństwie
pozytywnego nastawienia do służb mundurowych, promocja i 
wspieranie działań przyczyniających się do popularyzowania 
airsoftu oraz sportów strzeleckich, wychowanie w trzeźwości i
przeciwdziałanie alkoholizmowi, poszerzanie wiedzy w 
zakresie pierwszej pomocy, doskonalenie działań w zakresie 
ratownictwa i ochrony ludności, wspomaganie zabezpieczenia 
logistycznego akcji i szkoleń ratowniczych, wsparcie 
poszukiwań osób zaginionych w terenie. 
 
2. Teren działania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi
oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe do 
współpracy w zakresie obrony kraju, współpracę z organami 
władz państwowych, administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania w zakresie 
realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego, 
b) kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie obywatelskiej 
postawy wobec spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej, 
c) wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie pożądanych 
zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu 
widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w 
przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i zwalczania 
zagrożeń okresu pokoju, 
d) upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych 
problemów obronności Rzeczpospolitej Polskiej, 
e) organizowanie oraz współorganizowanie 
okolicznościowych imprez masowych, prowadzenie 
wykładów, ćwiczeń, szkoleń i pokazów, 
f) popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków
do masowego sportów obronnych i uprawiania sportu, w tym 
airsoftu, 
g) wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i 
administracji państwowej i samorządowej w ramach 
powszechnego obowiązku obrony, 
h) współudział w inicjowaniu i koordynacji programów 
edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, 
pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, 
i) udzielanie wsparcia i pomocy interwencyjnej w sytuacjach 
kryzysowych, 
j) zabezpieczanie przedmedyczne i medyczne wydarzeń, 
zgromadzeń i imprez, również o charakterze masowym, 
k) organizowanie i wspieranie sesji treningowych, rozgrywek 
oraz zawodów w zakresie sportów ekstremalnych tj. airsoftu o
randze regionalnej i krajowej. 

Sokółka
ul. Plac 
Kościuszki 26
16-100 Sokółka
tel. 517375165

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes – Maciej 
Bryczkowski,
Zastępca prezesa – 
Mateusz Ignatowicz

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
21.06.2017 r.;
zmiana w dniu 
30.10.2019 r.

Nie SP-IV.512.2.2017
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 4
Stowarzyszenie 
Dzieci                   
i Młodzieży          
w Kuźnicy 

29.11.2017 r.
1. Cele stowarzyszenia: 
a) działalność oświatowo–wychowawcza, 
b) organizowanie pomocy dla dzieci i młodzieży, 
c) zapewnienie  wypoczynku dzieciom i młodzieży, 
d) działania na rzecz: Oazy i Harcerzy. 
 
2. Teren działania: gmina Kuźnica.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) ochrona i promocja zdrowia, 
b) działania na rzecz nauki, edukacji i wychowania, 
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
d) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 
e) kształtowanie postaw społecznych, opartych na zasadach 
etyki chrześcijańskiej, 
f) podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej  
i kulturowej

Kuźnica
ul. Plac 
Tysiąclecia 
Państwa 
Polskiego 15
16-123 Kuźnica
tel. 508840603

Przedstawiciel 
stowarzyszenia – 
Agnieszka Kazberuk

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
09.11.2017 r.

Nie SP-IV.512.3.2017
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 5 Sokólski Klub 
Karate 
Kyokushin

19.02.2018 r.
28.08.2019 r.

zmiana
składu
zarządu

i siedziby 

1. Cele stowarzyszenia: 
a) popularyzacja, rozwój i upowszechnienie karate i innych 
dalekowschodnich sztuk walki, 
b) popularyzacja i krzewienie kultury fizycznej oraz zdrowego 
trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, c) 
uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych ranki 
krajowej i międzynarodowej, 
d) organizowanie zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych, 
e) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie 
prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,  
f) kultywowanie i rozpowszechnianie mody na sport, 
g) prowadzenie edukacji ekologicznej, 
h) pozyskiwanie środków na pomoc materialną dla 
zawodników uprawiających sport, 
i) wykonywanie innych zadań sportowych i rekreacji oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia. 

2. Teren działania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i 
organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom 
Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu, 
b) pozyskiwanie funduszy rządowych, unijnych i innych na 
działalność statutową Klubu, pozyskanie środków pomocy 
finansowej lub rzeczowej ze źródeł krajowych i zagranicznych,
c) organizowanie i prowadzenie sekcji treningowych,             
d) szkolenie zawodników, instruktorów i sędziów, 
sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej  i 
wychowawczej nad członkami Klubu, 
e) organizowanie obozów letnich i zimowych, kolonii, 
półkolonii, zgrupowań, festynów, biegów, pokazów 
sprawnościowych, 
f) organizowanie zawodów i imprez sportowych, 
g) pomoc innym organizacjom przy realizacji zawodów i 
imprez sportowych, 
h) uczestnictwo w zawodach oraz imprezach sportowych, 
szkoleniowych i rekreacyjnych w kraju i za granicą,                  
i) organizowanie egzaminów na kolejne stopnie karate,            
j) promowanie działalności wydawczej, 
k) promowanie turystyki, 
l) promowanie zdrowego trybu życia i uprawiania sportu, 
m) podejmowanie wszelkich zgodnych z prawem 
przedsięwzięć, które uznane zostaną za niezbędne i celowe do 
realizacji działań statutowych, 
n) reprezentacja i promowanie barw miasta Białegostoku i 
województwa podlaskiego, 
o) promowanie członków wspierających, p)dystrybucję 
sprzętu sportowego, urządzeń, przyborów i przyrządów do 
uprawnianie karate kyokushin, 
p) prowadzenie działalności wydawniczej,                                
r) rozpowszechnianie książek, podręczników, skryptów, gazet, 
broszur i innych materiałów szkoleniowo-informacyjnych, 

Sokółka
ul. Hugona

Kołłątaja 19/28
16-100 Sokółka

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes – Dariusz 
Cymmerman
Wiceprezes – 
Przemysław 
Piotrowski
Skarbnik – Magdalena 
Cymmerman

Kadencja 4 lata

Nie posiada Uchwalenie 
regulaminu 
w dniu 
15.02.2018 r.

Nie SP-IV.512.1.2018
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

s) prowadzenie działalności gospodarczej służącej 
wypracowaniu środków na realizację zadań statutowych Klubu
t) współpraca z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i 
organizacjami zrzeszającymi się w federacjach oraz właściwych
związkach sportowych.
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 6
Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju 
i promocji gminy 
Szudziałowo

12.03.2018 r.
1. Cele stowarzyszenia: 
a) działanie na rzecz rozwoju gminy, 
b) promowanie gminy pod kątem turystyki, historii, 
c) promocja walorów krajobrazowych terenu, 
d) integracja społeczności lokalnej.

2. Teren działania: powiat sokólski.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, 
b) współpraca z innymi osobami, instytucjami o podobnych 
celach, 
c) wspieranie działań zmierzających do rozwoju i promocji 
gminy, 
d) współpraca z władzami powiatu i gminy. 

Wojnowce 37, 
16-113 
Szudziałowo 
tel. 574222405

Przedstawiciel 
stowarzyszenia – 
Dariusz Dąbrowski

Nie posiada Regulamin 
uchwalono  
w dniu 
26.02.2018 r. 

Nie SP-IV.512.2.2018
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 7
Podlaskie 
stowarzyszenia   
o charakterze 
strzeleckim          
i kolekcjonerskim
VIS

13.03.2018 r.
1. Cele stowarzyszenia: 
a) działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i 
kolekcjonerstwa broni, 
b) popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa , sportu 
strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni, 
c) promocja i popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni. 

2. Teren działania: teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów oraz strzelań
b) współpraca z innymi osobami, instytucjami o podobnych 
celach działania, 
c) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych 
organów administracji, 
d) inne działania realizujące cele regulaminowe. 

Łozowo 9A
16-200 Dąbrowa 
Białostocka

Przedstawiciel 
stowarzyszenia – 
Arkadiusz Kondracki

Nie posiada Regulamin 
uchwalono 
w dniu 
06.03.2018 r.

- zm. w dniu 
04.04.2018 r.

Nie SP-IV.512.3.2018
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 8 Devil Cars 26.03.2018 r.
1. Cele stowarzyszenia: 
a) wspieranie ludzi poprzez zapewnienie im możliwości 
samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, 
współpracy i samoorganizacji, 
b) organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych oraz 
rekreacyjnych dla wszystkich pokoleń, 
c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
d) działalność charytatywna, 
e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 
f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: 
rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, 
promocje zatrudnienia i aktywizację zawodową, 
g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami, 
h) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, 
edukacji, oświaty i wychowania, 
i) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
j) wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, 
politycznych i gospodarczych, 
k) działania w sferze sportu zawodowego i amatorskiego,        
l) promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, 
m) promocja i organizacja wolontariatu, 
n) promowanie postaw proobronnych, działalność na rzecz 
obronności, krzewienia uczuć patriotycznych, obywatelskich, 
propagowanie problematyki obronnej w różny sposób, 
o) działalność związana z rozwoje świadomości społecznej, 
przeciwdziałaniem patologiom społecznym, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo, 
p) działalność na rzecz organizacji, których celami 
statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, 
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i 
młodzieży. 

2. Teren działania: teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
a) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów i innych form 
podnoszenia wiedzy i umiejętności, 
b) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, 
rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, wymian 
międzynarodowych i wewnątrz kraju, prowadzenie 
działalności sportowej i turystycznej, 
c) organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej, 
doradztwa oraz różnych form upowszechniania wiedzy, 
umiejętności  i postaw, 

Krynki
ul. 1-go Maja 4
16-120 Krynki
tel. 601596966

Przedstawiciel 
stowarzyszenia – Rafał
Matejczyk

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
15.03.2018 r.

Nie SP-IV.512.4.2018
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

d) współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi 
i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, 
rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego 
granicami, 
e) integrację środowisk, 
f) organizację spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, 
konferencji, wykładów , korepetycji, wernisaży, wystaw, 
projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek i 
obozów wakacyjnych i krajoznawczych, 
g) działalność wydawniczą, 
h) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z 
pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 9 Oczy Podlasia 29.05.2018 r.
1. Cele stowarzyszenia:
a) propagowanie w kraju i zagranicą osiągnięć polskiej sztuki 
filmowej, fotografii, współdziałanie w rozwoju teorii i historii 
filmu oraz fotografii, rozpowszechnianie kultury filmowej i 
fotografii w społeczeństwie,
b) wspieranie projektów o charakterze edukacyjnym w 
dziedzinie kinematografii oraz fotografii, w tym inicjowanie i 
prowadzenie takich projektów,
c) propagowanie wiedzy o fotografii oraz kinematografii,
d) stosowanie innych form działalności służących realizacji 
celów i zadań stowarzyszenia,
e) upowszechnianie oraz rozpowszechnianie fotografii i 
filmów jako formy dokumentu, sztuki i etyki twórczej,
f) inspirowanie, upowszechnianie i rozwój twórczości 
artystycznej, fotograficznej, filmowej, muzycznej oraz 
aktywność fizyczną wśród młodzieży, dorosłych, w tym osób 
niepełnosprawnych i starszych. Działanie na rzecz 
integrowania i współpracy środowisk twórczych oraz 
artystycznych,
g) reprezentowanie członków stowarzyszenia w zakresie 
ochrony praw autorskich,
h) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich,
i) kształtowanie osobowości człowieka poprzez kontakt ze 
środowiskiem naturalnym, pracę społeczną, edukację, 
integrację i realizację oraz rozwój pasji,
j) tworzenie Plenerowych Ośrodków Edukacji Fotograficznej 
jako miejsca realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
k) organizowanie i prowadzenie warsztatów fotograficznych, 
plenerów, spotkań dyskusyjnych, organizowanie konkursów, 
wystaw fotograficznych i innych imprez związanych z 
twórczością artystyczną, fotograficzną, filmową, muzyczną 
oraz aktywnością fizyczną,
l) działalność wydawnicza oraz inne formy upowszechniania 
fotografii, sztuki filmowej, twórczości artystycznej, muzycznej 
i aktywności fizycznej,
m) organizowanie spotkań towarzyskich jako formy integracji 
środowiskowej,
n) prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów 
położonych na terenie kraju oraz zagranicą,
o) prowadzenie działalności rozwojowej i wydawniczej
p) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
r) rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz podtrzymywanie
tradycji, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
s) rozwijanie gospodarki oraz turystyki opartej na wiedzy i 
przedsiębiorczości
t) promocja produktów lokalnych,
u) wspieranie rozwoju i budowy infrastruktury,
w) wspomaganie rozwoju turystyki, fotografii, sztuki, 
działalności artystycznej, filmowej, rekreacji, muzyki oraz 
aktywności fizycznej,
y) wspomaganie rozwoju działalności gospodarczych oraz 
turystyki,

Sokółka
ul. Ściegiennego 
18/15
16-100 Sokółka
tel. 695 477 219

Przedstawiciel 
stowarzyszenia – 
Marcin Pogorzelski

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
24.05.2018 r.

Nie SP-IV.512.6.2018
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

z) wspieranie rozwoju świadomości historycznej,
aa) wspieranie procesu integracji europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami lokalnymi,
ab) działania edukacyjne i ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego , ekologia i ochrona zwierząt,
ac) ochrona dóbr kultury, sztuki, tradycji i zabytków,
ad) wspieranie nauki, edukacji, kultury, sztuki, muzyki, 
aktywności fizycznej, fotografii, kinematografii, tworzenia 
filmów krótko i pełno metrażowych,
ae) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, 
rozwoju, społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
af) wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach 
zbieżnych z celami niniejszego regulaminu, finansowanych 
przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii 
Europejskiej i inne podmioty krajowe i zagraniczne,
ag) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach 
związanych z aktywizacja ludności oraz działalność edukacyjna
i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania 
programów rozwoju,
ah) integracja i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego 
udziału w procesie rozwoju danego regionu

2. Teren działania stowarzyszenia: cała Polska.

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) organizowanie i finansowanie:
- przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, 
integracyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń 
konferencji, konkursów,
- imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i 
wystawy oraz sportowych, służących zwłaszcza promocji 
regionu i jego tożsamości kulturowej,
- działalności propagandowej, promocyjnej informacyjnej i 
poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, 
folderów, plakatów;  opracowywanie i rozpowszechnianie 
materiałów audiowizualnych; tworzenie stron internetowych; 
przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o 
charakterze reklamowym lub promocyjnym,
b) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Oczy 
Podlasia w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej, 
zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia.
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 10
Stowarzyszenie 
Strzeleckie 
w Kuźnicy

(wykreślono)

12.06.2018 r.

17.08.2020 r.

1. Cele stowarzyszenia: 
a) upowszechnianie, rozwijanie i podnoszenie poziomu 
strzelectwa sportowego, 
b) upowszechnianie i rozwijanie strzelectwa rekreacyjnego, 
c) podnoszenie poziomu wyszkolenia praktycznego i 
teoretycznego swoich Członków,
d) zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności 
technicznych,
e) integracja środowiska strzeleckiego,
f) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w oparciu 
o sport strzelecki,
g) promowanie postaw obywatelskich wśród dorosłych, a 
także dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 
zasad współżycia koleżeńskiego oraz zasad fair play,
h) kontynuowanie tradycji strzeleckiej oraz innych dziedzin 
strzeleckich.

2. Teren działania: teren Rzeczpospolitej Polskiej. 
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) organizacja procesu szkolenia sportowego,
b) współpraca ze służbami mundurowymi, szkołami, 
uczelniami i innymi instytucjami oświatowo – 
wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród
dzieci i młodzieży, 
c) organizowanie imprez sportowych, 
d) opracowywanie kalendarzy imprez sportowych,
e) organizowanie szkoleń strzeleckich,
f) prowadzenie klasyfikacji sportowej zawodników,
g) kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych,
h) współdziałanie w adaptowaniu i przysposabianiu na 
potrzeby strzelectwa urządzeń i obiektów sportowych.  

Kuźnica
ul. Sokólska 24/4
16-123 Kuźnica
tel. 723429563

Przedstawiciel 
stowarzyszenia – 
Łukasz Gajlewicz

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
22.05.2018 r.

Nie Uchwała nr 1           
z dnia 17.08.2020 r. 
zebrania członków   
o rozwiązaniu 
stowarzyszenia         
i powołaniu 
likwidatora

data rozwiązania:
17.08.2020 r.

Łukasz 
Gajlewicz

SP-IV.512.7.2018
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 11
Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Rozwoju               
i Edukacji Dzieci
"PROMYK"

05.10.2018 r.
1. Cele stowarzyszenia: 
a) prowadzenie szeroko rozumianej działalności na rzecz 
dzieci oraz rodzin,
b) inicjowanie oraz wspieranie wszelkiego rodzaju działań 
związanych z edukacją, kulturą, sportem, turystyką rekreacją i 
działaniami artystycznymi,
c) wspieranie działań wydawniczych i medialnych 
skierowanych do dzieci i tworzonych przy ich udziale,
d) wspieranie, inicjowanie i promowanie rozwoju, 
umiejętności i talentów dzieci,
e) prowadzenie działań integracyjnych,
f) wspieranie osób niepełnosprawnych i sprawnych inaczej,
g)rozbudowa adaptacja i modernizacja obiektów stosownie do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
h) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży, 
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych,
i) promowanie zdrowego trybu życia, wartości ekologicznych,
j) pomnażanie i rozwijanie dorobku polskiej kultury narodowej
i religijnej oraz tradycji regionalnej,
k) promocja i organizowanie wolontariatu,
l) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich,
m) działalność charytatywna,
n) działalność na rzecz jednostek organizacyjnych, których 
celami statutowymi jest: działalność społeczna, oświatowa, 
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz 
pełniących funkcje edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze.

2. Teren działania: 
Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem 
miasta Sokółka i województwa podlaskiego.
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez organizację:
a) warsztatów twórczych, w tym plastycznych, muzycznych, 
teatralnych, filmowych, radiowych, internetowych, 
sportowych, językowych oraz innych,
b) imprez kulturalnych oraz akcji: edukacyjnych, 
wychowawczych, profilaktycznych,
c) konkursów, wystaw, występów i przeglądów, imprez 
masowych i koncertów, spektakli teatralnych, projekcji 
filmów, audycji radiowych, nagrań studyjnych, odczytów, 
prelekcji, spotkań dyskusyjnych, kursów, zabaw tanecznych, 
wycieczek, rajdów, obozów wakacyjnych,
d) konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, spotkań 
skierowanych do dzieci oraz szerszej grupy społecznej, w tym 
rodziców i wychowawców,
e) działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
f) działań  na rzecz dzieci wymagających szczególnego 
wsparcia oraz opieki, dzieci niepełnosprawnych,
g) działań organizujących wypoczynek dzieci oraz 
wspierających rozwój turystyki, krajoznawstwa, sportu i 

Sokółka
ul. Broniewskiego
7/4, 16-100 
Sokółka

Przedstawiciel 
stowarzyszenia - 
Elżbieta Babynko

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
10.09.2018 r.

Nie SP-IV.512.8.2018
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

kultury fizycznej,
h) akcji i zadań promujących i aktywizujących ochronę 
środowiska, ekologię oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i 
tradycji,
i) działań promujących ideę wolontariatu,
j) działań promujących i nagradzających pracę i dokonania 
dzieci w formie dyplomów, nagród rzeczowych,
k) działań wydawniczych (książki, czasopisma, płyty CD i 
DVD, broszury związane z celami stowarzyszenia oraz 
szeroko pojętą edukacją oraz promocją),
l) promocji i organizacji wolontariatu,
m) promocji i reklamy realizowanych działań własnych i 
innych podmiotów, o ile są zgodne z misją i celami 
Stowarzyszenia,
n) współpracy z podmiotami realizującymi podobne cele, 
także zagranicznymi,
o) pozyskiwanie środków finansowych od prywatnych 
sponsorów oraz poprzez dotacje z Unii Europejskiej,
p) współpracy z gmina i powiatem oraz organizacjami 
społecznymi,
q) działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego,
r) sponsoringu oraz darczyńców okolicznościowych i stałych.
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 12
Sokólski 
Uniwersytet 
Ludowy

10.12.2018 r.
1. Cele stowarzyszenia: 
a) wspieranie osób w każdym wieku w samorozwoju
b)działania i inicjatywy edukacyjne i prozdrowotne
c) działalność edukacyjna na rzecz osób dorosłych, w tym 
osób starszych
d)działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty, kultury, 
sztuki, w tym sztuki ludowej i rękodzielnictwa
e) szerzenie idei uniwersytetów ludowych
f) aktywizacja dorosłych, w tym osób starszych i 
niepełnosprawnych, w zakresie sportu, rekreacji i turystyki
g)działania na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia
h) działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy zawodowej
i) działania na rzecz swobodnego dostępu do kultury, sztuki, 
informacji i edukacji
j)  działania na rzecz popularyzacji nauki i edukacji oraz 
kultury
k) aktywizacja osób niepełnosprawnych w każdym wieku
l) budowanie i propagowanie społeczeństwa obywatelskiego, 
m) aktywizacja i wspieranie społecznej i edukacyjnej 
aktywności obywateli, w szczególności: kobiet, osób 
uzależnionych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych 
intelektualnie i fizycznie, bezdomnych, bezrobotnych, 
migrantów

2. Teren działania: teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów i innych form 
edukacji nieformalnej,
b) organizacja i prowadzenie działalności oświatowej, 
doradztwa oraz różnych form upowszechniania wiedzy, 
umiejętności i postaw  do poznawania, ochrony, pomnażania, 
a także promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego,
c) tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących 
reintegracji społecznej, wyrównywania szans, promocji 
kultury, historii, sztuki i nauki, współpracy międzynarodowej i 
ekologii,
d) organizacja i prowadzenie placówek oświatowo-
wychowawczych oraz placówek kształcenia ustawicznego, w 
szczególności umożliwiających osobom dorosłym rozwój 
zainteresowań i uzdolnień, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedz 
ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
e) organizowanie i prowadzenie instytucji oświatowych (innych
niż wym. w pkt. d), kulturalnych, turystycznych oraz 
działających na rzecz ochrony środowiska,
f) współpraca z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi 
i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, 
rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego 
granicami,
g)  integracja środowisk uniwersytetów ludowych,
h) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, 

Kraśniany 65, 
16-100 Sokółka
tel. 603 400 198

Przedstawiciel 
stowarzyszenia - 
Marzanna Mojsiuszko

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
22.11.2018 r.

Nie SP-IV.512.10.2018
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

rozrywkowych i rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i 
wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, 
prowadzenie działalności sportowej turystycznej, promocję i 
wsparcie wolontariatu,
i) organizowanie warsztatów rękodzielnictwa z 
wykorzystaniem różnorodnych materiałów,
j) organizacja spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, 
konferencji, wykładów, korepetycji, wernisaży, wystaw, 
projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek i 
obozów wakacyjnych i krajoznawczych,
k) działalność wydawnicza,
l) utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z 
pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 13
Dzieci - ponad 
wszystko

18.03.2019 r.

1. Cele stowarzyszenia: 
a) prowadzenie szeroko rozumianej działalności na rzecz 
dzieci oraz rodzin,
b) integracja środowiska lokalnego, 
c) pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz 
współpracy ze szkołą i wspierania realizacji jej zadań 
edukacyjnych i wychowawczych,
d) promowanie zdrowego stylu życia i wartości ekologicznych,
e) wspieranie, inicjowanie i promowanie rozwoju, umiejętności
i talentów dzieci,
f) współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami 
pozarządowymi,
g) wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  oraz 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2. Teren działania: gmina Sidra. 
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) zrzeszanie mieszkańców gminy,
b) aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i szkolnym,
c) organizacja warsztatów twórczych, w tym plastycznych, 
muzycznych, teatralnych, filmowych, radiowych, 
internetowych, sportowych, językowych oraz innych,
d) organizowanie konkursów, wystaw, występów i przeglądów,
imprez masowych i koncertów, spektakli teatralnych,
e) działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia,
f) pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów oraz 
poprzez dotacje z Unii Europejskiej,
g) współpraca z gminą i powiatem oraz organizacjami 
społecznymi.

Poganica 8,       
16-124 Sidra

Przedstawiciel 
stowarzyszenia - 
Ewa Gabiniewicz

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
08.03.2019 r.

Nie SP-IV.512.2.2019
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EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ SOKÓLSKIEGO   (data ostatnich zmian - 15 października 2020 r). 

Numer
kolejny

w
ewidencji

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

Data wpisu
do ewidencji

i daty
późniejszych

zmian

    1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby
stowarzyszenia

zwykłego

Reprezentacja
stowarzyszenia

zwykłego

Organ
kontroli

wewnętrznej

Regulamin
działalności

stowarzyszenia
zwykłego

Statut
organizacji

pożytku
publicznego

Przekształcenie
lub rozwiązanie
stowarzyszenia

zwykłego

Likwidator
stowarzysz

enia
zwykłego

Zastosowane
wobec

stowarzyszenia
zwykłego środki

nadzoru

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EW. 14 
Stowarzyszenie 
„Zdrowie” 08.04.2019 r. 

1. Cele stowarzyszenia: 
a) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
b) pomoc osobom ciężko chorym, szczególnie młodym, po 
wypadkach
c) wsparcie ich rodzin i współpraca z rodzinami osób ciężko 
chorych.

2. Teren działania: gmina Nowy Dwór. 
 
3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego: 
a) organizowanie spotkań publicznych w celu pozyskania 
środków dla dzieci i ludzi chorych,
b) współpraca z władzami administracyjnymi i 
samorządowymi oraz innymi organizacjami , stowarzyszeniami
i instytucjami,
c) zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych.

Chilmony 33,
16-205 Nowy 
Dwór

Przedstawiciel 
stowarzyszenia - 
Anna Białomyza

Nie posiada Regulamin 
uchwalony 
w dniu 
03.04.2019 r.

Nie SP-IV.512.3.2019
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