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Numer 
kolejny 
w ewi     
-   dencji 

Nazwa 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Data 
wpisów 
do ewide 
-ncji 

1.Cel/cele działania 
stowarzyszenia zwykłego 
 
2. Teren działania 
stowarzyszenia zwykłego 
 
3. Środki działania 
stowarzyszenia zwykłego 

Adres 
siedziby 
stowarzy        
- szenia 
zwykłego 

Reprezentacja 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Organ kontroli 
wewnętrznej 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Regulamin 
działalności 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Status 
organiza 
- cji 
pożytku 
publiczne
-go 

Przekształcenie 
lub rozwiązanie 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Likwidator 
stowarzyszenia 
zwykłego 

Zastosowanie 
wobec 
stowarzyszenia 
zwykłego 
środków 
nadzoru 

Uwagi 

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

1. DESKOROLKOWE 
STOWARZYSZENIE 
KONINA –„ DSK” 

17.01. 
2017r. 

1. CEL DZIAŁANIA : 
popularyzacja  i rozwój 
sportów deskorolkowych.  
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
Rzeczypospolita Polska.  
Stowarzyszenie  może 
prowadzić działania również 
za granicą.   
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
podejmowanie działań  
zmierzających do rozwoju 
infrastruktury niezbędnej do  
uprawiania sportów 
deskorolkowych, 
organizowanie zawodów, 
imprez , pokazów , obozów     
i zajęć sportowych, 
prowadzenie działalności 
wydawniczej. 

Konin  
ul. 3 Maja 
1-3 

 Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
 
 
- MATEUSZA     
  BALICKIEGO 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała nr 
II/2017r.  z dnia  
14.01.2017r.      
zebrania 
założycielskiego 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

 
NIE 

 
--------------- 

 
---------------- 

 
--------------- 

 
SO.512.
1.2017r. 
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2. STOWARZYSZENIE 
ABSOLWENTÓW II 
LICEUM „ 
MORZYSŁAW”” 

26.06. 
2017r. 

1. CEL DZIAŁANIA: 
pielęgnowanie                           
i popularyzacja tradycji szkoły 
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
Rzeczypospolita Polska             
i zagranica. 
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA 
ZWYKŁEGO: 
promowanie II Liceum            
w Koninie porzez media, 
współdziałanie z organami 
administracji państwowej , 
samorządowej, funduszami     
i instytucjami  na rzecz 
rozwoju II Liceum. 
Organizowanie i aktywizacja 
środowiska absolwentów II 
Liceum. 

Konin    
ul. 11 
Listopada 
7a 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
 
- MAŁGORZATĘ 
SADOWSKĄ 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała nr 
3/2016r.  z dnia  
24.10.2016r.      
zebrania 
założycielskiego 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

NIE  
------------------ 

 
-------------- 

 
------------------ 

SO.512.
8.2017r. 
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3. KONIŃSKIE 
STOWARZYSZENIE 
MINIFOOTBALL 

27.07. 
2017r. 

1. CEL DZIAŁANIA: 
propagowanie rozgrywek 
piłkarskich sześcioosobowych, 
rozwijanie i pobudzanie 
aktywności fizycznej 
mieszkańców Konina. 
 
2.TEREN DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 
 cała Polska. 
 
3. ŚRODKI DZIAŁANIA 
STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: 
organizowanie imprez                  
i wydarzeń o charakterze 
sportowo – rekreacyjnym, 
organizowanie turniejów 
charytatywnych na wybrane 
cele, prowadzenie strony 
internetowej  stowarzyszenia     
i portali społecznościowych. 

Konin  
 ul. Kard. 
Stefana 
Wyszyńskie
-go 16/23 

Stowarzyszenie 
zwykłe jest 
reprezentowane 
przez 
przedstawiciela 
 
- ŁUKASZA 
MAJEWSKIEGO 

Stowarzyszenie 
zwykłe nie 
posiada organu 
kontroli 
wewnętrznej 

Uchwała nr 
2/2017r.  z dnia  
9.07.2017r.      
zebrania 
założycielskiego 
o przyjęciu 
regulaminu 
stowarzyszenia 
zwykłego 

NIE  
------------------ 

 
-------------- 

 
-------------- 

SO.512.11. 
2017r. 
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    Ponadto, informujemy, że na podstawie art. 10  ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo                           

o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1923), od 20 maja 2016r. obowiązują zmienione zasady 

przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych. Od tej daty funkcjonuje nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych, do której działające 

na podstawie przepisów dotychczasowych - stowarzyszenia zwykłe, obowiązane są dokonać wpisu,  w terminie 24 miesięcy, od 

dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 maja 2018r. Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, 

z mocy prawa zostają rozwiązane.  

   Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Plac Wolności 6, 62-500 Konin, tel. 63 24-01-259. 

  

 

 


