
Numer 
kolejny w 
ewidencji

Nazwa 
stowarzyszenia
zwykłego

Data 
wpisu do 
ewidencji

1. Cele działania

2. Teren 
działania

3. Środki 
działania

Adres 
siedziby 
stowarzyszeni
a zwykłego

Reprezentacja 
stowarzyszenia zwykłego

Organ 
kontroli 
wewnętrznej 
stowarzyszeni
a zwykłego

Regulamin 
działalności 
stowarzyszeni
a zwykłego

Status 
organiza
cji 
pożytku 
publiczn
ego

Przekształcenie 
lub rozwiązanie

Likwidator 
stowarzyszeni
a zwykłego

Zastosowanie
wobec 
stowarzyszeni
a zwykłego 
środków 
nadzoru

uwag
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ZO.II.5052-
1/2000

Stowarzyszenie
p.n. Koło 
Przyjaciół 
Powiatowej i 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej w 
Kole (KPB)

6.12.2000
r.

1. Propagowanie i 
podejmowanie 
inicjatyw 
sprzyjających 
rozwojowi 
czytelnictwa; 
wspieranie działań
biblioteki z jej 
filiami 
zmierzających do 
doskonalenia 
usług na rzecz 
lokalnej 
społeczności, w 
tym powiększania 
zbiorów biblioteki,
na działalność 
edukacyjną i 
kulturalną, a także 
na inicjatywy 
wydawnicze. 
2. Koło
3. Składki 
członkowskie 

PiMBP 
ul. 
Sinkiewicza 5 
62-600 Koło

- Walne Zebranie
- Zarząd  KPB
- Komisja Rewizyjna

- Zarząd KPB
- Komisja 
Rewizyjna 

16.11.2000 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40

ZO.I.5052-
2/2002

Stowarzyszenie
Na Rzecz 
Rozwoju 
Gminy Chodów
– Zbyt Dla 
Rolników, 
Praca Dla 
Bezrobotnych

9.03.2002 1. Promocja 
aktywności 
społeczeństwa na 
rzecz integracji i 
rozwoju lokalnego;
tworzenie 
płaszczyzny 
wymiany 
informacji i 
doświadczeń 
pomiędzy 
osobami, 
instytucjami i 
firmami.

2. Chodów

Szkoła 
Podstawowa 
w Kaleni 
Małej
Kaleń Mała 
62-652 
Chodów

- Walne Zebranie 
Członków
- Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd 
Stowarzyszeni
a

9.03.2002 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



3. Dobrowolne 
składki 
członkowskie 

ZO.5052-
3/1/2003

Kolskie 
Stowarzyszenie
Miłośników 
Internetu „KOL
– NET”

11.06.200
3 r.

1. Działanie na 
rzecz zwiększenia 
liczby członków 
sieci 
komputerowej; 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
informatyki wśród 
społeczności 
miasta Koła; 
promocja i 
popieranie 
inicjatyw z 
dziedziny 
informatyki; 
tworzenie 
płaszczyzny 
wymiany 
informacji i 
doświadczeń 
pomiędzy osobami
i instytucjami 
zainteresowanymi.

2. Koło

3. Składki 
członkowskie

ul. Kolejowa 
50/20
62-600 Koło

- Łukasz Wykpisz
- Zbigniew Piorun
- Marek Zakrocki

Łukasz 
Wykpisz

12.05.2003 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40

ZO.5052-
4/1/2003

Miłośnicy 
Dobrej Muzyki

15.10.200
3 r.

1. popularyzacja 
różnych gatunków 
muzyki w tym 
chóralnej; por 
zwój kultury 
muzycznej na 
terenie Kola i 
Powiatu Kolskiego 
poprzez występy 
Chórów 
Miłośników Dobrej
Muzyki; 
wspieranie imprez 
miejskich, 
powiatowych; 
osobisty rozwój 
Członków 
Stowarzyszenia na 

62-600 Koło - Dariusz Bagiński
- Agata Bagińska
- Michał Adamczyk

Dariusz 
Bagiński

9.09.2003 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



płaszczyźnie 
muzycznej. 

2. Powiat Kolski

3. Składki 
członkowskie

ZO.5052-5 Stowarzyszenie
Miłośników 
Internetu 
TulNet

19.12.200
3 r.

1. Edukacja 
informatyczna; 
działanie na rzecz 
rozwoju Internetu 
w Polsce; 
ostrzeganie i 
zabezpieczenie 
przed 
zagrożeniami 
związanymi z 
użytkowaniem 
sieci; wzbogacanie
zasobów sieci 
Internet. 

2. Powiat Kolski

3. Składki 
członkowskie

ul. 
Tulipanowa 
5/26
62-600 Koło

- Walne Zebranie 
Członków
- Zarząd

Zarząd 30.10.2003 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40

ZO.5052-
6/1/2004

Stowarzyszenie
Na Rzecz 
Promocji 
Sportu, 
Rekreacji i 
Relaksu – 
Szlachetne 
Zdrowie

5.04.2004
r.

1. Alternatywne 
zagospodarowanie
czasu wolnego 
poprzez sport;
Integracja 
terytorialna i 
pokoleniowa; 
negacja agresji 
oraz 
niedozwolonego 
dopingu i 
szkodliwych 
używek; 
zainteresowanie 
amatorską 
realizacją 
własnych pasji i 
zainteresowań; 
dbałość o zdrowie 
fizyczne i 
psychiczne; 
tworzenie 

Szkoła 
Podstawowa 
w Kaleni 
Małej
Kaleń Mała 
62-652 
Chodów

Zarząd Zarząd 5.04.2004 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



płaszczyzny 
współpracy 
między 
instytucjami, 
firmami oraz 
osobami 
fizycznymi.
2. Powiat Kolski

3. -
ZO.5052-
7/1/2004

Stowarzyszenie
Zwykłe 
Użytkowników 
Amatorskich 
Sieci 
Komputerowyc
h JS – NET 

25.06.200
4 r.

1. Edukacja 
informatyczna; 
propagowanie 
nowych form 
komunikacji za 
pośrednictwem 
Amatorskich Sieci 
Komputerowych; 
doradztwo w 
budowie i 
eksploatacji 
Amatorskich Sieci 
Komputerowych; 
wzbogacanie 
zasobów 
Amatorskiej Sieci 
Komputerowej; 
działanie na rzecz 
rozwoju Internetu 
w Polsce; 
ostrzeganie i 
zabezpieczanie 
przed 
zagrożeniami 
związanymi z 
użytkowaniem 
sieci; 
popularyzacja 
Internetu wśród 
społeczeństwa; 
budowa sieci 
komputerowych 
na terenie 
działalności 
Stowarzyszenia; 
zapewnianie 
członkom 
Stowarzyszenia 
dostępu do sieci 

ul. Bohaterów
Września 
3/17
62-650 
Kłodawa

- prezes: Jarosław 
Krzemiński
- sekretarz, skarbnik: 
Justyna Lewandowska
- z-ca prezesa, 
przedstawiciel: Jacek 
Duszyński 

Prezes – 
Jarosław 
Krzemiński

24.05.2004 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



Internet; stałe 
podnoszenie 
parametrów 
technicznych 
oferowanego 
członkom dostępu 
do Internetu; 
integracja lokalnej 
społeczności; 
propagowanie idei
społeczeństwa 
informacyjnego i 
obywatelskiego; 
rozwój 
komunikacji 
otwartej i lokalnej 
w oparciu o 
rozległe sieci 
komputerowe; 
krzewienie i 
upowszechnianie 
wiedzy o Mieście, 
Regionie, jego roli 
naukowej, 
kulturalno-
oświatowej i 
gospodarczej w 
kraju i za granicą; 
inspirowanie i 
wspieranie działań
organizacyjnych 
zmierzających do 
podejmowania 
nowych inicjatyw i 
przedsięwzięć 
służących 
rozwojowi Miasta i
Regionu.

2. Polska, 
Kłodawa, za 
pośrednictwem 
medium 
Amatorskich Sieci 
Komputerowych 
oraz Internet

3. Składki 
członkowskie



OK. 
5151/1/2008 

Stowarzyszenie
Zwykłe 
Użytkowników 
amatorskiej 
Sieci „JB – 
NET” 

8.01.2008
r.

1. Edukacja 
informatyczna; 
propagowanie 
nowych form 
komunikacji za 
pośrednictwem 
Amatorskich Sieci 
Komputerowych; 
doradztwo w 
budowie i 
eksploatacji 
Amatorskich Sieci 
Komputerowych; 
wzbogacanie 
zasobów 
Amatorskiej Sieci 
Komputerowej; 
działanie na rzecz 
rozwoju Internetu 
w Polsce; 
ostrzeganie i 
zabezpieczanie 
przed 
zagrożeniami 
związanymi z 
użytkowaniem 
sieci; 
popularyzacja 
Internetu wśród 
społeczeństwa; 
budowa sieci 
komputerowych 
na terenie 
działalności 
Stowarzyszenia; 
zapewnienie 
członkom 
Stowarzyszenia 
ciągłego dostępu 
do sieci 
internetowej; stałe
podnoszenie 
parametrów 
technicznych 
oferowanego 
członkom dostępu 
do Internetu; 
integracja lokalnej 
społeczności; 

Katarzyna 4
62-635 
Przedecz

-administrator: Wojciech 
Bińkowski
- członek: Agnieszka 
Bińkowska
- członek: Sylwia 
Bińkowska

Administrator
–  Wojciech 
Bińkowski

8.01.2008 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



propagowanie idei
społeczeństwa 
informacyjnego i 
obywatelskiego; 
rozwój 
komunikacji 
otwartej i lokalnej 
w oparciu o 
rozległe sieci 
komputerowe; 
krzewienie i 
rozpowszechniani
e, a także 
doskonalenie 
wiedzy o Mieście, 
Regionach; 
wspieranie i 
inspirowanie 
działań 
organizacyjnych 
zmierzających do 
podejmowania 
nowych inicjatyw 
służących 
rozwojowi Miasta i
Regionu.

2. Polska, Przedecz
i okolice, za 
pośrednictwem 
medium 
Amatorskich Sieci 
Komputerowych 
oraz Internet

3. Składki 
członkowskie

OK.
5011/1/2009

Stowarzyszenie
Spokojne 
Osiedle

16.06.200
9 r.

1. Działanie na 
rzecz utrzymania 
spokoju, ciszy, 
porządku na 
terenie miasta; 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
zachowań 
ekologicznych 
wśród 
społeczeństwa; 
promocja i 

ul. 3 Maja 54
62-600 Koło

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia – Marian 
Stelmasik

Przedstawicie
l 
Stowarzyszeni
a – Marian 
Stelmasik

1.06.2009 r. brak Rozwiązanie 
nastąpiło dnia: 
11.08.2009 r.; 
wykreślenie z 
ewidencji 
stowarzyszeń: 
18.08.2009 r.



popieranie 
postępowań w 
zakresie ładu i 
porządku 
przestrzennego w 
budownictwie na 
osiedlach domów 
jednorodzinnych, 
bezpieczeństwa na
drogach, wspierać 
działania rodzin w 
zakresie przemocy 
w wyniku 
nadużywania 
alkoholu, 
zażywania innych 
środków 
odurzających; 
tworzenie 
płaszczyzny 
wymiany 
informacji i 
doświadczeń 
pomiędzy osobami
i instytucjami 
zainteresowanymi.

2. Koło

3. Składki 
członkowskie

Towarzystwo 
Przyjaciół 
Ziemi Kolskiej

14.07.201
0 r.

1. Działanie na 
rzecz promocji 
ziemi Kolskiej; 
popularyzowanie 
wiedzy z dziedziny 
regionalistyki 
wśród 
społeczeństwa; 
promocja i 
popieranie akcji 
społecznych na 
rzecz ludności, w 
szczególności 
ziemi kolskiej; 
tworzenie 
płaszczyzny 
wymiany 
informacji i 

ul. 
Włocławska 
11/44
62-600 Koło

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia – Mariusz 
Stróżyński

Przedstawicie
l 
Stowarzyszeni
a – Mariusz 
Stróżyński

14.07.2010 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



doświadczeń 
pomiędzy osobami
i instytucjami 
zainteresowanymi.

2. Obszar RP

3. Składki 
członkowskie

OK. 5052-
8.1.2013

Stowarzyszenie
Pomocy 
Skazanym

20.11.201
3 r.

1.Edukacja 
kodeksów 
prawnych RP; 
ostrzeganie i 
zapobieganie 
przed powrotem 
do przestępstwa; 
zapewnienie 
członkom 
Stowarzyszenia 
dostępu do 
Internetu, książek, 
kodeksów 
prawnych RP; 
krzewienie i 
upowszechnianie 
wiedzy o Mieście, 
Regionie, jego roli 
kulturalno-
oświatowej i 
gospodarczej w 
kraju i za granicą; 
inspirowanie i 
wspieranie działań
organizacyjnych 
zmierzających do 
podejmowania 
nowych inicjatyw i 
przedsięwzięć 
służących 
rozwojowi Miasta i
regionu; 
popularyzacja 
porządku 
prawnego wśród 
społeczeństwa i 
skazanych; 
integracja lokalnej 
społeczności oraz 
gminnej; 

Leszcze 42
62-650 
Kłodawa

- prezes: Jarosław 
Krzemiński
- sekretarz, skarbnik: 
Elżbieta Krzemińska
- z-ca prezesa, 
przedstawiciel: 
Włodzimierz Chwiałkowski

Prezes –
Jarosław 
Krzemiński

13.10.2013 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



propagowanie idei
społeczeństwa 
informacyjnego i 
obywatelskiego; 
działanie na rzecz 
pomocy skazanym 
i ich rodzinom.

2. Kłodawa, Polska
w szczególności 
poprzez medium: 
Stowarzyszenie 
Pomocy Skazanym

3. Składki 
członkowskie

- Kłodawskie 
Stowarzyszenie
Społeczne

24.10.201
1 r.

1.Działalność 
kulturalno-
oświatowa i 
rekreacyjno-
sportowa na rzecz 
dzieci i młodzieży; 
organizowanie 
pomocy rzeczowej
i materialnej 
dzieciom i 
młodzieży 
środowisk 
zaniedbanych 
społecznie; 
działanie przeciw 
przemocy w 
domu, rodzinie i 
środowisku ludzi 
młodych; działanie
przeciw używkom 
dostarczanym 
młodym ludziom 
(alkohol, 
papierosy, 
narkotyki); 
prawidłowe 
zagospodarowanie
czasu wolnego 
dzieci i młodzieży; 
pomoc w 
zdobywaniu 
wiedzy i 
poszerzaniu 

ul. Kardynała 
Stefana 
Wyszyńskiego
46/3
62-650 
Kłodawa

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia – Adrian 
Piotr Kafan

Przedstawicie
l 
Stowarzyszeni
a – Adrian 
Piotr Kafan

24.10.2011 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



zainteresowań; 
pomoc w 
dożywianiu dzieci 
z lokalnych szkół; 
włączanie dzieci i 
młodzieży w akcje 
społeczno-
kulturalne, 
wyczulając na 
krzywdę drugiego 
człowieka; 
promocja kultury, 
w szczególności 
tworzonej przez 
ludzi młodych i do 
nich adresowanej; 
promocja ekologii i
ochrony 
środowiska; 
propagowanie 
zajęć 
informatycznych 
wśród dzieci, 
młodzieży i osób 
starszych; 
promocja kultury 
fizycznej, sportu i 
turystyki oraz 
zdrowego trybu 
życia, szczególnie 
wśród ludzi 
młodych; 
integrowanie 
dzieci i młodzieży z
osobami starszymi
i 
niepełnosprawny
mi; opieka nad 
osobami starszymi
i 
niepełnosprawny
mi; organizowanie 
czasu wolnego 
osobom starszym, 
niepełnosprawny
m, samotnym i 
bezrobotnym; 
integrowanie 
lokalnej 



społeczności; 
wspieranie i 
podejmowanie 
inicjatyw 
społecznych na 
rzecz gminy 
Kłodawa.

2. obszar RP

3. Składki 
członkowskie

OK. 
5052.2.2015

Stowarzyszenie
Kolscy Patrioci

20.02.201
5 r.

1. Propagowanie 
postaw i idei 
patriotycznych; 
kultywowanie 
tradycji 
narodowych, 
pielęgnowanie 
polskości oraz 
rozwoju 
świadomości, 
tożsamości 
narodowej, 
obywatelskiej i 
kulturowej; 
edukacja 
patriotyczna; 
rozwijanie 
poczucia 
odpowiedzialności 
i poszanowania dla
polskiego 
dziedzictwa 
kulturowego; 
kształtowanie 
humanizmu i 
patriotyzmu.

2. obszar RP

3. Składki 
członkowskie

ul. Ks. Opałki 
16/15
62-600 Koło

- Walne Zgromadzenie 
Członków
- Zarząd

Zarząd 25.01.2015 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40

OK. 
5052.1.2015

Stowarzyszenie
Ochrony 
Środowiska i 
Przyrody 
Złotogórskiego 
Obszaru 

20.02.201
5 r.

1. Podejmowanie 
działań 
formalnych, 
prawnych, 
administracyjnych 
i społecznych w 

Daniszew 16
62-604 
Kościelec

- Zebranie Członków
- Przedstawiciel 
Stowarzyszenia: Sławomir 
Krygier

Przedstawicie
l 
Stowarzyszeni
a – Sławomir 
Krygier

6.02.2015 r. brak Brak  
aktywności- 
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



Chronionego 
Krajobrazu

zakresie ochrony 
środowiska i 
przyrody w gminie 
Kościelec, w 
powiecie kolskim, 
województwo 
Wielkopolskie oraz
na obszarze 
Złotogórskiego 
Obszaru 
Chronionego 
Krajobrazu; 
podejmowanie 
działań formalnych
i społecznych w 
zakresie 
przeciwdziałania 
lokalizacji i 
budowy 
szkodliwych dla 
środowiska 
naturalnego 
elektrowni 
wiatrowych w 
gminie Kościelec, 
pow. Koło, woj. 
Wielkopolskie i na 
obszarze 
Złotogórskiego 
Obszaru 
Chronionego 
Krajobrazu, 
szczególnie we wsi
Daniszew, Leszcze,
Koble Polickie i 
Daniszewskie. 
Dotyczy kwesti 
bliskiej lokalizacji 
mniejszej niż 2 km 
od zabudowań 
mieszkalnych i 1 
km od lasów; 
występowanie 
jako strona w 
postępowaniach 
administracyjnych 
i sądowo-
administracyjnych 
oraz cywilnych. 



Występowanie w 
zakresie procedury
konsultacji i 
wydawanie decyzji
co do ustalania 
uwarunkowań 
środowiskowych, 
ustalania raportów
oddziaływania na 
środowisko, 
zapytań, 
wniosków, 
pozwów i skarg 
szeroko 
rozumianych. 
Występowanie 
m.in. co do oceny 
raportu po 
inwestycyjnego 
oddziaływania na 
środowisko 
elektrowni 
wiatrowych 
składanych przez 
inwestorów do 
organów 
administracyjnych 
i innych 
państwowych oraz
organów 
państwowych 
ochrony 
środowiska i 
zdrowia; 
występowanie 
jako strona w 
konsultacji z 
ekologami, 
ustalania i 
wypowiadania się 
co do planów 
zagospodarowania
przestrzennego 
Gminy Kościelec w
pow. Koło, woj. 
Wielkopolskie – w 
zakresie ochrony 
środowiska i 
przyrody, a także 



w procedurze, 
planowania i 
ustalania oraz 
decyzji w zakresie 
studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania
przestrzennego 
Gminy Kościelec, 
pow. Koło, woj. 
Wielkopolskie w 
obszarze 
Złotogórskiego 
Obszaru 
Chronionego 
Krajobrazu; 
ochrona 
środowiska, 
przyrody, ludzi, 
zwierząt, roślin i 
gleby w szeroko-
pojętym zakresie 
zachowania ciszy i 
eliminowania 
hałasu w 
środowisku oraz 
eliminowanie 
uciążliwych 
szumów i 
podmuchów 
wiatru z 
funkcjonujących 
elektrowni 
wiatrowych, w 
tym 
promieniowania 
elektromagnetycz-
nego migotania 
światła, które 
wywołują 
elektrownie 
wiatrowe w 
gminie Kościelec, 
pow. Koło, woj. 
Wielkopolskie i na 
Obszarze 
Złotogórskiego 
Obszaru 



Chronionego 
Krajobrazu – 
obejmujący 
szczególnie wieś 
Daniszew, Leszcze,
Koble Polickie i 
Daniszewskie; 
przeciwdziałanie 
dalszemu 
powstawaniu 
elektrowni 
wiatrowych 
(turbin 
wiatrowych itp.) 
na terenie gminy 
Kościelec – 
szczególnie na 
obszarze 
Złotogórskiego 
Obszaru 
Chronionego 
Krajobrazu i wsi 
Daniszew, Leszcze,
Koble Polickie i 
Daniszewskie, w 
szczególności 
budowie i 
lokalizacji tych 
urządzeń w zbyt 
bliskiej lokalizacji 
od zabudowań 
mieszkalnych tj. 
mniejszej niż 2 km 
i zbyt bliskiej 
odległości od 
lasów min. 1 km 
zakłócających tym 
samym spokój i 
cisze ludzi i 
zwierząt oraz 
przeciwdziałanie 
dewastacji gleby i 
roślin na tym 
obszarze przez te 
urządzenia; 
uczestnictwo w 
procedurze 
administracyjnej 
na podstawie 



Kodeksu 
Postępowania 
Administracyjnego
i innych przepisów 
ochrony przyrody i
środowiska – od 
początku procesu 
postępowań 
administracyjnych,
sądowo-
administracyjnych 
i sądowo-
cywilnych aż do 
rozstrzygnięć 
końcowych łącznie
z wnoszeniem 
wniosków, skarg o 
wzruszenie, 
uchylenie lub 
stwierdzenie 
nieważności 
postanowień i 
decyzji 
administracyjnych 
lub innych decyzji 
organów 
administracji 
publicznej. 
Powyższe dotyczy 
także odwołań od 
postanowień, 
wyroków organów
sądowych aż po 
skargi kasacyjne 
łącznie 
odwołaniem do 
Trybunału 
Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. 
Składanie odwołań
od wyroków 
sądowych i 
nadzorczych 
(wnoszenie 
pozwów, odwołań 
do sądów 
cywilnych i 
administracyjnych 
oraz organów 



administracji 
rządowej i 
samorządowej); 
odwoływanie się 
od szeroko-
pojętych decyzji 
administracyjnych 
(np. Pozwoleń na 
budowę, decyzji i 
warunkach 
zabudowy i 
zagospodarowania
terenu) oraz 
wnoszenie 
wniosków, 
odwołań, 
doniesień, 
zapytań, pozwów, 
zastrzeżeń, skarg, 
postulatów do 
osób prywatnych, 
prokuratury, 
organów 
gminnych, 
powiatowych, 
wojewódzkich, 
państwowych i 
innych 
administracji 
publicznej – w tym
organów 
centralnych i 
innych 
publicznych, 
stowarzyszeń, 
organizacji 
społecznych i 
państwowych w 
zakresie ochrony 
przyrody i 
środowiska. 
Powyższe dotyczy 
również kwesti 
czystości i 
porządku na 
terenie gminy 
Kościelec, pow. 
Koło, woj. 
Wielkopolskie; 



podejmowanie 
działań na rzecz 
przywrócenia i 
zachowania 
naturalnego 
krajobrazu z przed 
dokonanych 
inwestycji w 
elektrownie 
wiatrowe w 
miejscowości 
Daniszew, Leszcze 
i Koble Polickie w 
gminie Kościelec 
pow. Kolski, woj. 
Wielkopolskie i na 
terenie 
Złotogórskiego 
Obszaru 
Chronionego 
Krajobrazu, 
którego częścią 
jest gmina 
Kościelec; ochrona
przyrody i 
środowiska ludzi i 
zwierząt (ochrona 
zagrożonych 
gatunków zwierząt
jak bocian czarny i 
inne gatunki), 
roślin i innych 
organizmów 
żywych na terenie 
Złotogórskiego 
Obszaru 
Chronionego 
Krajobrazu w 
gminie Kościelec, 
pow. Koło, woj. 
Wielkopolskie 
uregulowanych 
lub 
nieuregulowanych 
w przepisach 
szczegółowych.

2. Kościelec



3. Składki 
członkowskie

OK. 
512.3.2015

Stowarzyszenie
Autyzm i My

20.02.201
5 r.

1. Udzielanie 
pomocy i wsparcie
dla osób i rodzin 
dotkniętych 
autyzmem; 
działalność na 
rzecz 
propagowania 
wiedzy o 
autyzmie; 
promocja i 
organizacja 
wolontariatu. 

2. gmina Koło, 
powiat kolski, 
województwo 
wielkopolskie 

3. Składki 
członkowskie

ul. Nagórna 
37
62-600 Koło 

- Zebranie Członków
- Przedstawiciel 
Stowarzyszenia: Karolina 
Ugarenko-Żurawik

Przedstawicie
l 
Stowarzyszeni
a – Karolina 
Ugarenko-
Żurawik

20.02.2015 r. brak  brak wniosku o
przekształcenie 
z art. 40

OK. 
512.1.2016

Stowarzyszenie
„W koło 
pomagam”

11.10.201
6 r.

1. Wspieranie 
działalności innych
stowarzyszeń/ 
fundacji; akcje 
Świątecznej 
pomocy 
potrzebującym; 
gotowość pomocy 
innym podmiotom
dla dobra 
społeczności; 
wspieranie 
rozwoju miasta; 
wspieranie sportu 
i turystyki. 

2. Polska

3. Składki 
członkowskie, 
dotacje, 
darowizny, zbiórki 
publiczne, spadki, 
zapisy, dochody z 
majątku 

ul. Kolejowa 
18/10
62-600 Koło

- Zebranie Członków
- Przedstawiciel 
Stowarzyszenia: Jarosław 
Jóźwiak

Przedstawicie
l 
Stowarzyszeni
a – Jarosław 
Jóźwiak

19.09.2016 r. brak Brak  wiosku o 
przekształcenie 
z art. 40



stowarzyszenia.
OK. 
512.2(17).
2017

Stowarzyszenie
„Klub 
Kynologiczny w
Polsce”

3.01.2017
r.

1. Organizacja i 
szkolenie psów 
rasowych; 
krzewienie 
właściwego 
stosunku ludzi do 
zwierząt; 
przeciwstawienie 
się nie 
przemyślanemu 
rozmnażaniu 
psów; 
przekazywanie 
naukowej wiedzy z
dziedziny 
krynologii i 
hodowli psa 
rasowego; 
współpraca z 
klinikami i 
mniejszymi 
punktami 
weterynaryjnymi; 
pomoc dla 
schronisk.

2. Polska

3. Składki 
członkowskie, 
spadki, zapisy, 
dochody z majątku
stowarzyszenia, 
ofiarność 
publiczna (zbiórki 
publiczne), 
dotacje. 

Bogusławice 
3
62-620 
Babiak

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia – Emil 
Mirecki

Przedstawicie
l 
Stowarzyszeni
a – Emil 
Mirecki

28.12.2016 r. brak Rozwiązanie 
nastąpiło dnia: 
23.06.2017 r.

OK. 
512.3(18). 
2017

Stowarzyszenie
Wędkarskie 
„Milo Match-
Pro Koło”

26.01.201
7 r.

1. Propagowanie i 
promocja 
sportowego 
wędkarstwa 
spławikowego w 
Powiecie Kolskim i 
na terenie całej 
Polski; szkolenie 
sportowe 
wszystkich 
członków na 

Rzuchów 71
62-660 Dąbie

Przedstawiciel 
Stowarzyszenia –  Łukasz 
Rasztorf

Przedstawicie
l 
Stowarzyszeni
a –  Łukasz 
Rasztorf

24.01.2017 r. brak



wszystkich 
poziomach 
umiejętności w 
dziedzinie 
wędkarstwa 
spławikowego; 
organizowanie i 
przeprowadzanie 
współzawodnictw
a sportowego w 
dyscyplinach 
wędkarskich, 
według wzorców 
stosowanych w 
polskich związkach
sportowych. 

2. RP

3. Składki 
członkowskie, 
darowizny, 
dotacje, spadki, 
ofiarność 
publiczna.

OK. 
512.4(19).
2017

Stowarzyszenie
Pitbull Alkatraz
– FCE Poland

14.08.201
7 r.

1.
1. Zrzeszanie 
hodowców psów 
rasowych.
2. Rejestracja i 
identyfikacjia 
psów rasowych
3. organizowanie 
wystaw psów 
rasowych
4.Przeciwdziałanie 
w nielegalnym 
rozmnażaniu 
psów.
5. 
Rozpowszechniani
e wiedzy w 
zakresie kynologii 
poprzez 
organizowanie 
szkoleń, spotkań, 
seminariów i 
pokazów
6. Wspólpraca z 

Bogusławice 
3
62-620 
Babiak

1. Zebranie 
członków

2. Przedstawiciel 
Stowarzyszenia

Przedstawicie
l 
stowarzysznia

11.08.2017 brak Stowarzyszenie 
działające na 
mocy art. 40 nie
posiadające 
osobowości 
prawnej.



innymi 
organizacjami 
kynologicznymi o 
podobnych 
zakresach 
działalności.
7. Ochrona 
zwierząt i 
czuwanie nad ich 
bezpieczeństwem 
poprzez 
współpracę z 
instytucjami 
zajmującymi się 
zwierzętami.

2.
 Rzczeczpospolita 
Polska oraz kraje 
Unii Europejskiej

3.
Składki 
członkowskie, 
spadki, zapisy, 
dochody z majątku
stowarzyszenia, 
ofiarność 
publiczna (zbiórki 
publiczne), 
dotacje.

OK. 
512.5(20).201
8

Stowarzyszenie
Forum 
Gospodarcze 
Aktywne Koło

14.03. 
2018 r

1.
1. Reprezentacja i 
ochrona interesów
gospodarczych 
mieszkańców 
powiatu kolskiego
2. propagowanie 
postawy pro 
aktywnej i 
współdziałanie 
osób 
przedsiębiorczych i
aktywnych 
społecznie, 
tworzenie lobby 

ul. Toruńska 
196, 62-600 
Koło

1. Walne Zebranie 
Członków Forum

1. Walne 
Zebranie

Członków 
Forum

2. Zarząd 
Forum

12.03.2018 brak Stowarzyszenie 
działające na 
mocy art. 40     
nie posiadające 
osobowości 
prawnej.



zrzeszonych w 
forum i udzielanie 
wsparcia w 
kwestach 
ekonomicznych 
organizacyjnych i 
prawnych.
3. współdziałanie z
organami 
administracji 
samorz., w 
zakresie tworzenia
warunków dla 
działalności 
gospodarczej
4. współpraca i 
wymiana 
doświadczeń z 
podobnymi 
organizacjami 
krajowymi i 
zagranicznymi z 
terenu UE.
5. współtworzenie 
prestżu i siły 
oddziaływania 
środowiska osób 
przedsiębiorczych 
z Forum.
6. Propagowanie 
rozwoju 
biznesowego i 
osobistego, 
działalności 
kulturalnej, 
rekreacyjno-
sportowej, 
turystycznej itp. 
służących inspiracji
i integracji 
członków forum



7. udział w 
organizacji i 
promocji akcji 
charytatywnych i 
wydarzeń 
kulturalnych
8. popularyzacja 
zdrowego stylu 
życia
9. udział w akcjach
na rzecz osób 
niepełnosprawnyc
h lub dotkniętych 
losowo
10. podejmowanie
działań na rzecz 
rozwoju 
gospodarczego 
regionu
11. propagowanie 
dbałości o 
zachowanie dóbr 
kultury i tradycji
12. 
upowszechnianie 
aktywności 
fizycznej, 
umysłowej, 
duchowej
2.
Obasz 
Rzeczpospolitej 
Polskiej
3.

OK.512.
6(21).2018

Stowarzyszenie
Dąbska 
Akademia 
Futbolu

16.07.201
8

1.
Upowszechnianie 
kultury fizycznej 
wśród dzieci i 
młodzieży

ul. 3 Maja 4
62-660 Dąbie

Przedstawiciel 
Marcin Klementowski

Zebranie 
Członków

12.07.2018 brak Brak 
aktywności-
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



2. finansowanie, 
rzeczowe i ideowe 
wspieranie 
edukacji sportowej
dzieci, młodzieży i 
dorosłych
3. inicjowanie 
różnych form 
aktywności 
ruchowej oraz 
organizacji czasu 
wolnego 
dorosłych, dzieci i 
młodzieży.
2.
Rzeczpospolita 
Polska
3.
- Składki 
członkowskie,
- Dotacje,
- Darowizny
- Zbiórki 
publicznego
- Spadki, zapisy
- Dochody                
z majątku 
stowarzyszenia

OK.512.
7(22).2018

Stowarzyszenie
KONIE24h

08.08.2018
r.

1.
- Reprezentowanie
Stowarzyszenia      
na zewnątrz,
- Zarządzanie 
majątkiem 
Stowarzyszenia,
- Zwoływanie 
zebrania 
członków.

Czołowo 4
62-600 Koło

- Zebranie Członków
- Przedstawiciel 
Stowarzyszenia Pani 
Justyna Banaszewska

Zebranie 
Członków

07.08.2018r. brak Brak 
aktywności-
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



2.
Czołowo – Powiat 
Kolski
3.
- Składki 
członkowskie,
- dotacje,
- darowizny,
- zbiórki publiczne,
- spadki, zapisy,
- dochody                
z majątku 
Stowarzyszenia.

OK.512.
8(23).2019

Stowarzyszenie
Przyjaciół 
Tańca i 
Akrobatyki 
Zespołu 
Tanecznego 
MUZA

17.01.2019
r.

1.
Krzewienie, rozwój
i wspieranie 
różnych form 
edukacyjnych         
z zakresu tańca, 
akrobatyki, muzyki
i śpiewu.
- Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej     
i sportu oraz 
organizowanie 
wypoczynku 
dzieciom i 
młodzieży.
- Edukacja 
kulturalna 
społeczeństwa 
oraz 
upowszechnianie 
kultury poprzez 

ul. 
Grabskiego 
10
62-600 Koło

- Zebranie Członków
- Przedstawiciel 
Stowarzyszenia Pani 
Joanna Kwarcińska

Zebranie 
Członków

17.01.2019r. brak Brak 
aktywności-
brak wniosku o 
przekształcenie 
z art. 40



organizację imprez
i przedsięwzięć 
związanych z 
obchodami świąt 
narodowych, 
innych rocznic        
i świąt 
okolicznościowych
, m.in. festyny, 
festwale, turnieje,
koncerty, 
wystawy, 
warsztaty.
- Promocja Miasta 
Koła i całego 
Powiatu Kolskiego 
oraz całej 
Rzeczypospolitej 
Polskiej poprzez 
prezentację 
twórczości 
artystycznej w 
kraju i za granicą.
- Propagowanie 
aktywnych form 
spędzania 
wolnego czasu.
- Działalność           
na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

- Upowszechnianie
ruchu i tańca jako 
formy spędzania 
wolnego czasu 
wśród osób w 
wieku 
emerytalnym.
- Promocja i 
organizacja 
wolontariatu oraz 



wspieranie 
organizacji 
pozarządowych.
- Działalność           
na rzecz 
propagowania idei
otwartego 
społeczeństwa w 
stosunku do osób 
potrzebujących 
pomocy.
2.
- Rzeczpospolita 
Polska
3. 
- składki 
członkowskie,
- dotacje,
-darowizny,
- zbiórki publiczne,
- spadki, zapisy,
- dochody                
z majątku 
stowarzyszenia,


