
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ LEGIONOWSKIEGO

1. Cel/cele działania stowarzyszenia

2. Teren działania stowarzyszenia

3. Środki działania stowarzyszenia

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

1. Popularyzacja idei wolnego i otwartego oprogramowania

2. województwo mazowieckie

3. Działalność informacyjna i edukacyjna polegająca na organizacji szkoleń, konferencji, warsztatów i innych spotkań.

1. Propagowanie idei samorządności. Oddziaływanie na rzecz zrównoważonego rozwoju samorządów w interesie lokalnej wspólnoty samorządowej. Współpraca z 

osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych. Doradzctwo i pomoc organizacyjno-ekonomina oraz szkolenie członków i innych członków 

własnych oraz osób zainteresowanych działalnością stowarzyszenia. Wspieranie innych działań stymulujących rozwój stowarzyszenia.

2. Polska

3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych dozwolonych imprez. Prowadzenie działalności wydawniczej. Współpraca z wszelkimi osobami i 

instytucjami o podobnych celach działania. Wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków życia ludzkiego. Inne działania.

1. Reaktywacja walorów rekreacyjnych Zegrza Południowego. Rewitalizacja terenów zielonych znajdujących się w obrębie sołectwa Zegrze Południowe. Wspieranie 

przedsięwzięć oraz inicjatyw lokalnych mieszkańców sołectwa Zegrze Południowe.

2. Sołectwo Zegrze Południowe

3. Działalnie na rzecz utworzenia plaży na terenie Zegrza Południowego, utworzenia terenów zielonych zlokalizowanych za budynkiem Urzędu Pocztowego. Praca 

społeczna mieszkańców, prowadzenie działalności informacyjnej na terenie sołectwa. Aktywizowanie oraz integracja mieszkańców Zegrza Południowego.

1.Organizacja spotkań okolicznościowych. Współpraca z Samorządem Gminnym i MODR. Uczestnictwo w konkursach. Poszerzanie wiedzy kulinarnej i rękodzieła. 

Pielęgnowanie kapliczek wiejskich

2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizacja spotkań okolicznościowych. Udział w konkursach i imprezach gminnych i powiatowych. Podtrzymywanie tradycji regionalnych. Współpraca z 

samorządami i ośrodkami. Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.

1. Prowadzenie działalności naukowej na rzecz zwiększania bezpieczeństwa oraz ochrony życia lub zdrowia osób.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Prowadzenie badań naukowych, w szczególności w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Wymiana 

informacji o badaniach naukowych. Pomoc w publikowaniu wyników badań naukowych. Wspieranie lub udzielanie pomocy w rozwoju naukowym członkom 

Towarzystwa, w tym w zdobywaniu stopni naukowych i tytułu naukowego.

1. Upowszechnianie żeglarstwa regatowego i promowanie żeglarstwa regatowego i promowanie żeglarstwa polskiego za granicą. Staranie o wysoki poziom wyszkolenia 

zawodników umożliwiający rywalizację sportową z najlepszymi załogami w świecie. Eksponowanie w trakcie szkolenia młodzieży elementów wychowawczych i dbałości 

o etykę, godnośc oraz solidarność swoich członków. Współuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i integracji środowisk żeglarskich.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Szkolenie i organizacja regat żeglarskich o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym. Wymiana doświadczeń z organizacjami tej klasy w innych państwach oraz w 

międzynarodowym stowarzyszeniu tej klasy. Śledzenie tendencji rozwojowych klasy w aspektach rozwiązań technicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych i 

metodyki szkolenia. Działalność informacyjna i wydawnicza. Ścisła współpraca z Polskim Związkiem Żeglarskim w zakresie programów szkoleniowych, startowych, 

finansowania przedsięwzięć programowych.

1. Propagowanie wśród szerokich rzecz społeczeństwa idei wypoczynku nad Zalewem Zegrzyńskim przy świadomym użytkowaniu i ochronie wód i nabrzeży Zalewu 

Zegrzyńskiego oraz działanie na rzecz bezpiecznego uprawiania sportów wodnych wraz z popularyzacją wędkarstwa, turystyki wodnej i rekreacji.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnienie uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa, turystyki wodnej i rekreacji na Zalewie Zegrzyńskim. 

Ogranizowanie imprez i spotkań o charakterze związanym z Regulaminem działalności stowarzyszenia. Organizowanie regat i innych imprez o charakterze żeglarskim, 

motorowodnym i wędkarskim. Organizowanie spływów kajakowych i rowerowych. Ogranizowanie działalności edukacyjnej z zakresu wychowania wodnego, ochrony 

środowiska, turystyki wodnej i rekreacji, bezpieczeństwa na wodzie oraz ratownictwa wodnego. Współpraca z pokrewnymi organizacjami i instytucjami działającymi w 

kraju i za granicą. Współpraca ze środowiskiem żeglarskim, motorowodnym, kajakowym i wędkarskim. Promowanie celów Stowarzyszenia poprzez organizowanie 

warsztatów, szkoleń , kursów i konferencji. Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
1. Reprezentacja i ochrona interesów mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, a także społeczności powiatu legionowskiego.

2. Powiat Legionowski
3. Sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa przez organy władzy państwowej, samorządowej oraz organy spółdzielni mieszkaniowych. 

Prowadzenie bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie spraw społecznych, samorządowych, spółdzielczych i konsumenckich. Działanie przed organami SMLW, 

administracji publicznej i samorządowej oraz sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na 

forum publicznym, w sprawach osób, których interesy Stowarzyszenie reprezentuje, w tym spraw związanych z działalnością SMLW. Współpraca z organami 

administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami. Kierowanie petycji, postulatów, skarg, wniosków do organów SMLW, związku rewizyjnego, w którym 

SMLW jest zrzeszona i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz do administracji publicznej. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji regulaminowych celów 

stowarzyszenia. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, 

dzieci. Wspieranie inicjatyw gospodarczych na terenie powiatu legionowskiego przyczyniających się do poprawy rynku pracy oraz sytuacji ekonomicznej jej 

mieszkańców. Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu spraw obywatelskich, samorządowych, spółdzielczych, konsumenckich. Inspirowanie organów SMLW w 

kierunku podejmowania inicjatyw mających za cel poprawę sytuacji Spółdzielni oraz mieszkańców jej zasobów mieszkaniowych.
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działaność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wyrównywanie szans w dostępie do kultury dla 

rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Edukacja i wychowanie przez kulturę. Wypoczynek dzieci i młodzieży. Kultra, sztuka. Działania na rzecz integracji europejskiej 

oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Ochrona i promocja zdrowia. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Promocja i 

organizacja wolontariatu.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz teatralnych. Organizowanie imprez 

kulturalnych. Organizowanie wyjazdowych warsztatów twórczych. Organizowanie warsztatów promujących zdrowy i aktywny styl życia. Organizowanie warsztatów 

mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych.

1. Integrowanie oraz aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez organizowanie spotkań na terenie wsi Borowa Góra. Promowanie wsi Borowa Góra i jej 

mieszkańców. Upowszechnianie wiedzy o regionie. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych. 

Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy.

2. Gmina Serock, wieś Borowa Góra

3. Organizowanie imprez kulturalnych oraz konkursów, wycieczek.

1. Integracja środowiska lokalnego. Pobudzanie środowiska lokalnego do działania na rzecz współpracy szkolnej, wspierania realizacji jej zadań edukacyjnych, 

wychowawczych, sportowych i twórczych oraz aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym. Kształtowanie postaw prokulturalnych i prospołecznych 

oraz wychowawczych i fizycznych wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za 

granicą. Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności 

szkolenia psów wśród społeczeństwa. Działanie na rzecz promowania działalności turystycznej, przyrodniczej oraz pobudzenie działań dążących do promowania 

turystyki krajowej i zagranicznej.
2. Rzeczpospolita Polska

3. Działalność samopomocowa, szkoleniowa i doradcza, inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalnośc statutową 

stowarzyszenia. Wspieranie inicjatyw na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z 

krajowymi i zagranicznymi środowiskami organizującymi zajęcia i działania integracyjne. Organizowanie spotkań, prelekcji, pokazów, treningów, imprez integracyjnych, 

kulturalnych i edukacyjnych. Działalnośc promocyjna, informacyjna, publicystyczna i poligraficzna. Podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z 

podstawowymi celami Stowarzyszenia.

1. Ochrona dziedzictwa naturalnego i historycznego miejscowości położonych na terenie powiatu legionowskiego oraz ich pełny, ale zrównoważony rozwój z 

poszanowaniem uniklalnych wartości kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz tożsamości i tradycji lokalnych. Ochrona środowiska, w tym 

środowiska przyrodniczego i zabytków, w każdej jego formie i przejawie, w szczególności działania zmierzające do ograniczenia wycinki drzew i krzewów, a także 

ochrona zwierząt. Uświadamianie społecznościom lokalnym znaczenia ładu przestrzennego. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi i przedsiębiorcami, oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz zachowania historycznych, unikalnych w Polsce układów urbanistycznych, zieleni i 

zabudowy miejscowości połozonych na terenie powiatu legionowskiego, obszarów chronionego krajobrazu, w tym chronionych stref urbanistycznych, oraz 

rezerwatów przyrody wraz z ich otulinami, a także działania promujące tworzenie tras rowerowych i turystycznych szlaków pieszych. Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych powiatu legionowskiego, rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej, wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i 

gospodarczych miejscowości położonych na terenie powiatu legionowskiego, zgodnych z ich charakterem i służących ich właściwemu rozwojowi.

2. Rzeczpospolita Polska Brak Uchwalony 12.05.2017 NIE

Rozwiązanie 

stowarzyszenia: 

21.04.2021 r.

Artur Zawolski -

NIE - - -

12. Rajska Jabłoń 12 czerwca 2017
ul. Zegrzyńska 49b, 05-

110 Jabłonna
Przedstawiciel: Artur Zawolski

- -

10. Nasza Borówka 23 marca 2017 r.
ul. Lipowa 7, 05-140 

Borowa Góra

Zarząd: Stanisława Wroniak, Tadeusz 

Skośkiewicz, Elżbieta Kacprzak, Elżbiera 

Dygasiewicz, Stefan Szafarowski, Jan Stachel

Brak Uchwalony: 7.03.2017 r.

9.
QULTURA NA 

STRYCHU
17 lutego 2017 r.

ul. Warszawska 74, 05-

120 Legionowo
Przedstawiciel: Iwona Święcka-Kupisiewicz Brak Uchwalony: 31.01.2017 r. NIE

rozwiązanie 

stowarzyszenia 

19 listopada 

2021.

Komisja Rewizyjna:  Zmiana na dzień 

21.03.2018 r.: Przewodniczący: Jarosław 

Kałużyński, Członkowie: Piotr Lipiec, Marcin 

Boreczek

Uchwalony: 20.01.2017 r. NIE -

Karolina 

Stankiewicz 

powołana 

uchwałą nr 1 

nadzwyczajnego 

walnego zebrania 

członków z dnia 

15-03-2019

-

NIE - - -

8.

Stowarzyszenie 

Legionowskich 

Lokatorów "SLL"  W 

LIKWIDACJI

9 lutego 2017 r.

 Zmiana na dzień 

21.03.2018 r.: ul. 

Broniewskiego 4/27, 05-

120 Legionowo

Zmiana na dzień 21.03.2018r.: Prezes: Janusz 

Baranowski, Wiceprezesi: Karolina Stankiewicz, 

Jacek Jaglak

Przyjęty dnia 30 czerwca 2016 

r.
NIE -

7.

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Wypoczynku nad 

Zalewem 

Zegrzyńskim

30 stycznia 2017 r.
ul. Zegrzyńska dz. 1082, 

05-126 Nieporęt
Przedstawiciel: Piotr Bączkowski Brak

Przyjęty dnia: 7 września 2012 

r.

6.

Polskie 

Stowarzyszenie 

Klasy Cadet

10 listopada 2016 r.
ul. Wronia 1B, 05-120 

Legionowo

Zarząd: Prezes: Maciej Szaryński, Skarbnik: 

Krzysztof Ligowski, Sekretarz: Maciej 

Sierzputowski, Członek: Tadeusz Swerpel, 

Mierniczy: Krzysztof Kranciszewski, Trener 

Klasy: Mirosław Cwojdziński

Komisja Rewizyjna, w składzie: 

Przewodniczący: Bogumił Skut, Członek: 

Józef Bąk, Członek: Grzegorz Formela

NIE - - -

- -

Przyjęty dnia 20 czerwca 2016 

r. uchwałą nr 4 o przyjęciu 

regulaminu stowarzyszenia 

zwykłego

NIE - - -4.
Koło Gospodyń 

Wiejskich Guty
29 sierpnia 2016 r. Guty 16, 05-140 Serock Przedstawiciel: Ewa Kacprzycka Brak

Regulamin przyjęty 26 maja 

2016 r. uchwałą nr 2/2016
NIE -

Krzysztof Sońta 

rozwiązanie dnia 

5 grudnia 2019

-1.

Mazowieckie 

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Wolnego i 

Otwartego 

Oprogramowania

31 maja 2016 r.
ul. Czerwienna 15a, 

Krubin
Przedstawiciel: Krzysztof Sońta Brak

Regulamin działalności 

stowarzyszenia

Status organizacji 

pożytku 

publicznego

Przekształcenie 

lub rozwiązanie 

stowarzyszenia

Likwidator 

stowarzyszenia

Zastosowanie wobec 

stowarzyszenia zwykłego 

środków nadzoru

Uwagi
Numer kolejny w 

ewidencji

Nazwa 

stowarzyszenia 

zwykłego

Daty wpisów do 

ewidencji

Adres siedziby 

stowarzyszenia zwykłego
Reprezentacja stowarzyszenia

Organ kontroli wewnętrznej 

stowarzyszenia

2. Mieszkam Obok 13 czerwca 2016 r.
ul. Długa 69a, 05-140 

Borowa Góra
Przedstawiciel: Piotr Sękowski Brak

Regulamin przyjęty 6 czerwca 

2016 r. uchwałą o przyjęciu 

regulaminu stowarzyszenia 

zwykłego

NIE - - -

3.

Na rzecz rozwoju 

Zegrza 

Południowego

14 lipca 2016 r.
Os. Wojskowe 55/4 05-

130 Zegrze Południowe
Przedstawiciel: Mariusz Szeremski Brak

Regulamin przyjęty 4 lipca 

2016 r. uchwałą o przyjęciu 

regulaminu stowarzyszenia 

zwykłego

NIE - - -

Przyjęty dnia 5 listopada 2016 

r. uchwałą nr 2
5.

Towarzystwo 

Naukowe 

"Bezpieczeństo i 

Ratownictwo"

9 listopada 2016 r.
ul. Ustronna 3, 05-140 

Jachranka

Zarząd: Prezes: Jerzy Telak, Wiceprezes: 

Oksana Galarowicz, Członek: Ewa Zieliński

Komisja Rewizyjna, w składzie: Roman 

Stawicki, Magdalena Zielińska, Krzysztof 

Liedel

11. Rodzina Razem 30 marca 2017 r.
ul.  Piaskowa 27/18, 05-

119 Legionowo
Przedstawiciel: Elżbieta Ogrodzka Brak Uchwalony 22.03.2017 r. NIE - - -



3. Informowanie społeczeństwa i władz o problemach i zagrożeniach, a także o potencjale odpowiedniego rozwoju miejscowości położonych na terenie powiatu 

legionowskiego oraz korzyściach płynących z takiego rozwoju, a także wskazywanie praktycznych rozwiązań służących ich interesom. Opiniowanie planów 

zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego na terenie powiatu legionowskiego oraz 

tworzenia i realizacji strategii rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu legionowskiego. Kunsultowanie 

przedsięwzięć inwestycyjnych lub planowanych zmian przeznaczenia obiektów na terenie powiatu legionowskiego pod względem możliwych korzyści i zagrożeń. 

Kierowanie postulatów i wniosków do mieszkańców, właściwych władz, instytucji i osób, dotyczących ochrony i utrzymania unikalnego charakteru obszaru powiatu 

legionowskiego. Inspirowanie i zlecanie badań naukowych na temat obszaru powiatu legionowskiego. Zbieranie materiałów dotyczących historii, tożsamości i rozwoju 

terenu powiatu legionowskiego oraz opracowywanie i udostępnianie ich osobom zainteresowanym. Inicjowanie i wspieranie aktywności medialnej związanej z 

działalnością Stowarzyszenia i realizacją jego celów. Działania prawne, w tym występowanie jako uczestnik postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących 

miast-ogrodów i historycznych miejscowości obszaru powiatu legionowskiego
1. Działania na rzecz dbałości zrównoważonego rozwoju o walory środowiskowe, z zachowaniem dziedzictwa zasobów naturalnych. Podejmowanie i wspieranie 

wszelkiego rodzaju inicjatyw mających na celu: ochronę środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, szczególnie z uwzględnieniem 

miejscowości Dębe, Ludwinowo Dębskie, Bolesławowo, Guty, Izbica, Jachranka, Wola Kiełpińska i innych miejscowości gminy Serock; dbałość o zachowanie zdrowia 

człowieka; rozwój miejscowości gminy Serock.

2. Rzeczpospolita Polska
3. Uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach w sprawie ochrony środowiska. Reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska i rozwoju ich 

miejscowości. Informowanie społeczeństwa i władzy o problemach środowiska i uświadamianie stopnia zagrożeń, odpowiedzialności, możliwości działania. Wywieranie 

nacisku na tych, którzy swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie. Poszukiwanie sojuszników, 

poparcia i współpracy w zakresie ochrony środowiska i rozwoju miejscowośći gminy Serock. Inicjowanie i organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska. 

Monitoring środowiska. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń w gminie Serock. Podejmowanie działań w kierunku zapobiegania emisji do atmosfery szkodliwych i 

uciążliwych substancji. Współpraca z władzami lokalnymi i państwowymi oraz osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Inicjowanie 

akcji mających na celu rozwój miejscowości w gminie Serock - rozwój Internetu, sieci wodociągowej kanalizacji, sieci gazu ziemnego, poprawa jakości dróg itp. 

Współpraca z miejscowymi władzami oraz firmami działającymi w w/w zakresie.

2. Rzeczpospolita Polska

1. Działanie na rzecz członków poprzez rozwiązywanie problemów związanych z faktem posiadania statku pływającego, jego obsługą oraz wymiana doświadczeń w tym 

zakresie. Popularyzowanie turystyki na wodach śródlądowych i przybrzeżnych morskich oraz proekologicznych zachowań w środowisku naturalnym. Promocja i 

popieranie wszelkiej działalności związanej z celami stowarzyszenia. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami 

zainteresowanymi przedmiotem działalności stowarzyszenia. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji 

państwowej.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez. Współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania. Występowanie z 

wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadkach związanych z działalnością stowarzyszenia. Inne działania realizujące cele statutowe.

1. Szerzenie świadomości ekologicznej. Promowanie segregacji śmieci. Promowanie postawy ekologicznej. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat wpływu zaśmiecania 

na środowisko i ekosysytemy. Zwiększanie udziału społeczeństwa w likwidacji dzikich wysypisk. Poprawa warunków bytowych fauny i flory leśnej.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Działalność edukacyjna, badawcza, wydawnicza i szkoleniowa. Tworzenie aplikacji webowych i multimedialnych. Współpraca z władzami samorządowymi, 

rządowymi, patriami politycznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania stowarzyszenia. Wskazywanie lokalizacji dzikich 

wysypisk.
Zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego, działanie na rzecz ekologii i dobrostanu zwierząt, promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną 

zwierząt i działalnością proekologiczną, rozwijanie i wspieranie działań kulturoznawczych i środowiskowych, działalność na rzecz zrównowazonego rozwoju, działalność 

w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

inicjowanie działań i zapobieganie o polepszenie warunków życiowych i cywilizacyjnych członków społeczności lokalnych, w szczególności poprzez opiniowanie i 

wnioskowanie o infrastruktury technicznej, zmiany organizacji ruchu drogowego, budowę i przebudowę infrastruktury w tym także ciągów komunikacyjnych, zgody na 

zmianę sposobu użytkowania nieruchomości oraz pozwoleń na budowę innych obiektów niż mieszkalne, dbanie i inicjowanie działań mających na celu polepszenie 

stanu bezpieczeństwa publ;icznego społecznoąści lokalneych w tym w szczególności o bezpieczeństwo związane z ruchem drogowym i właściwą organizacją ruchu 

drogowego, inicjowanie działań oraz monitorowanie i opiniowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, składaniem ospadów, wpływu odpadów na 

warunki życia społeczności lokalnej, monitorowanie oraz opiniowanie przedsięwzięć związanych z wydobyciem kopalin, działalnością górniczą oraz rekultywacją 

terenów pokopalnianych.
Powiat Legionowski

Zbieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; uczestnictwo na  prawach strony w postępowaniach administracyjnych dot. Celów działania 

stowarzyszenia; współpraca z organami adm. Publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami władzy publicznej; kierowanie postulatów do organów adm. publicznej i 

władz; prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów stowarzyszenia; współpraca z innymi instytucjami, w szczególności pozarządowymi, 

biznesem, placówkami akademickimi, szkołami róznego szczebla; opiniowanie tworzenia przepisów prawa miejscowego; podejmowanie innych działań mających na 

celu realizację celów stowarzyszenia - zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Integracja osób i instytucji zainteresowanych historią oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działanie na rzecz nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania, upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz 

wyrówny6wania szans tych rodzin i osób, ochrona środowiska naturalnego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w w szczególności sportów obrony i walki, 

wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie umiejętności sportów obrony i walki, wyrabianie i utrwalenie w społeczeństwie  umiejętności i nawyków ważnych z punktu 

widzenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, wyrównanie szans w dostępie do kapitału społecznego, kulturowego i edukacyjnego.

cała Polska

- - - -29.09.201718 Ylfings Herlid
ul. Akademijna 15/9, 05-

110 Jabłonna
przedstawiciel: Marcin Okniński - uchwalony 23.09.2017 r.

uchwalony: 10.09.2017 r. - - - -17
Stowarzyszenie 

"Zielone Marynino"
22.09.2017

05-140 Marynino, ul. 

Przyjazna 5
przedstawiciel: Paiotr Rał Brak 

- - - -

- -

16.

Stowarzyszenie 

Ochrony 

Środowiska 

"Junkimals"

10.08.2017 r.
ul. Urocza 3, 05-119 

Michałów-Reginów

Prezes: Piotr Kowalski, Wiceprezes: Konrad 

Wienczatek
Brak Uchwalony 22.07.2017 r.

13. Czysta Gmina Serock 3 lipca 2017
ul. Krokusowa 11, Dębe, 

05-140 Serock

Przedstawiciel: Katarzyna Webranowska-

Pierzchanowska zmiana na dzień 11-09-2017r.: 

Prezes: Katarzyna Webranowska-

Pierzchanowska, Wiceprezes: Tomasz 

Buratowski, Skarbnik: Leszek Tyl, Sekretarz - 

Beata Rybak

Brak 

Uchwalony 19.06.2017, 

zmiana z dnia 11-09-2017 

uchwałą nr 6/2017

NIE -

Brak Uchwalony 12.05.2017 NIE

Rozwiązanie 

stowarzyszenia: 

21.04.2021 r.

Artur Zawolski -12. Rajska Jabłoń 12 czerwca 2017
ul. Zegrzyńska 49b, 05-

110 Jabłonna
Przedstawiciel: Artur Zawolski

1. Propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających idei wolontariatu i ideałów solidaryzmu społecznego. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wolontariatu i idei 

pracy wolontariackiej. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy. Kształtowanie czynnej 

postawy szacunku dla drugiego człowieka, wspieranie działań sprzyjających rozbudzaniu patriotyzmu  świadomości obywatelskiej. Działalność charytatywna. Działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez 

Stowarzyszenie i wolontariuszy. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej lub których dotknęło zjawisko wykluczenia 

społecznego, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, trudnych warunków macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub 

narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Wspieranie inicjatyw w zakresie polityki senioralnej, działania na rzecz poprawy jakości zycia osób starszych, aktywizacja intelektualna, fizyczna i psychiczna seniorów, 

kształtowanie postaw pro-zdrowotnych i zdrowego stylu życia oraz integracji międzypokoleniowej. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 

wojen w kraju i za granicą, działalność na rzecz mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców. Prowadzenie wszechstronnej działalności edukacyjnej, oświatowej, 

wychowawczej i kulturalnej, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. Działalność w obszarze kulturoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Działalność o obszarze kultury, sztuki, ochrony dórba kultury i 

tradycji. Działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego 

oraz przeciwstawiania się patologiom społecznym. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające 

rozwój demokracji. Działalnia na rzecz intergacji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działalność wspomagająca technicznie, 

szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe o podobnych celach działania.

3. Promocja i organizacja wolontariatu. Przygotowanie i prowadzenie spotkań o charakterze informacyjnym dla wolontariuszy. Ogranizacja seminariów, uroczystości 

dotyczących wolontariatu i innych. Ogranizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do podejmowania wzajemnej współpracy. 

Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy - gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować w charakterze wolontariuszy oraz osobach i 

instytucjach pragnących skorzystać z ich pomocy. Tworzenie bazy danych, gromadzenie materiałów, prowadzenie "biblioteki" o tematyce wolontariackiej, 

przygotowanie i prowadzenie dystrybucji publikacji z zakresu wolontariatu. Pomoc zainteresowanym w tworzeniu podobnych inicjatyw i wspieranie ich w działaniu. 

Stała analiza podstawowych problemów społecznych na terenie powiatu. Ochrona i promocja zdrowia, organizowanie okresowych spotkań z pracownikami służby 

zdrowia i opieki społecznej, w ramach profilaktyki zdrowotnej. Organizowanie zbiórek żywności i odzieży dla potrzebujących. Udzielanie doraźnej pomocy osobom 

potrzebującym oraz podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym. Pomoc dzieciom i młodzieży z najuboższych rodzin w zakupie odzieży i podręczników oraz 

fundowanie obiadów i wypoczynku wakacyjnego. Pomoc bezdomnym i bezrobotnym przez zapewnienie żywności i odzieży. Organizowanie pomocy dzieciom i 

młodzieży wykazujących problemy pedagogiczne i wychowawcze. Prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej ze szczególnym uwgzlędnieniem środowisk 

seniorów i młodzieży. Organizowanie i realizowanie projektów edukacyjnych związanych z wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji, aktywizacją zawodową i 

innych. Organizowanie i prowadzenie szkół i przedszkoli. Ogranizowanie i prowadzenie świetlic integracyjnych i opiekuńczych, klubów środowiskowych oraz ośrodków 

wsparcia, w tym miejsc dziennego pobytu i noclegowni. Organizowanie punktów prowadzenia zajęć służących rehabilitacji zawodowej. Organizowanie pomocy 

finansowej i rzeczowej na rzecz innych organizacji, instytucji i osób fizycznych. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działalność wspomagająca rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. Organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Udział w opracowywaniu i realizacji inicjatyw wspierających 

tworzenie miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych, niepełnosprawnych oraz absolwentów szkół i osób w wieku 50+. Aktywne wspieranie, 

organizacja i prowadzenie inicjatyw społecznych, w tym wolontariatu, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej i ekologicznej oraz działalności rekreacyjno-

sportowej. Współpraca z władzami samorządowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami i osobami na rzecz działań statutowych oraz zebraniem i 

wymianą doświadczeń w tym zakresie. Udział członków stowarzyszenia w obchodach świąt państwowych, uroczystościach lokalnych na terenie powiatu oraz innych 

przedsięwzięciach wspierających rozwój samorządności świadomości obywatelskiej. Organizowanie i wspieranie działań związanyc z opieką nad obiektami kultury i 

miejscami pamięci narodowej. Organizowanie zebrań i spotkań środowiskowych oraz innych przedsięwzięć służących integracji członków stowarzyszenia. 

Organizowanie imprez okazjonalnych. Publikowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, związanych z działalnością stowarzyszenia, w formie ulotek, 

broszur, gazet, książek i nagrań, a także poprzez sieć internetową.

14.

Stowarzyszenie 

Wolontariat 

Legionowo

5 lipca 2017
ul. Zegrzyńska 33/50, 05-

120 Legionowo
-

Zarząd:  Prezes - Cezary Usik, Wiceprezes - 

Anna Wiącek, Członek Zarządu - Wojciech 

Kochan

Brak Uchwalony 30.06.2017 r. NIE - -

15.

Stowarzyszenie 

Armatorów Statków 

Turystycznych 

"Kotwica"

9 sierpnia 2017 r.
ul. Wojska Polskiego dz. 

Nr 1094, 05-126 Nieporęt

Przewodniczący - Edouard Stawiński, Skarbnik - 

Krzysztof Gmochowski, Sekretarz - Olivier Dal 

Vecchio

Brak Uchwalony  02.04.2017 - - - -



regularne spotkania członków stowarzyszenia, organizowanie imprez cyklicznych lub okolicznościowych o charakterze historycznym, naukowym, sportowym; 

organiozwanie koncertów, przedstawień, wernisaży, wystaw, pokazów, happeningów, akcji, prelekcji, wykładów, sympozjów, konferencji, seminariów, odczytów, 

zebrań dyskusyjnych, spotkań, zjazdów, wieczorków, protestów, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form współpracy realizujących cele stowarzyszenia; wydawanie 

materialów popularyzujących działalność stowarzyszenia, organizowanie działalności w celu podnoszenia sprawności fizycznej oraz wiedzy i umiejętności z zakresu 

historii, antropologii, kulturoznawstwa oraz nauk pochodnych; stwarzanie warunków do uprawiania działalności rzemieślniczej, artystycznej, kolekcjonerskiej i 

wystawienniczej zgodnej z zakresem działalności stowarzyszenia; wykonywanie zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego; prowadzenie współpracy z 

organizacjami stawiającymi sobie podobne cele, opracowywanie programów i realizacja projektów w zakresie kultury i edukacji; promownie celów stowarzyszenia, 

zwłaszcza w środkach masowego przekazu; aktywizowanie i animowanie społeczności i środowisk; podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaków i współpracy między społeczeństwami, min. poprzez wymiany i wyjazdy zagraniczne. 
Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska pow.legionowskiego, gm Jabłonna i przede wszytskim Trzciany, działanie na rzecz zachowania walorów 

turystycznych, przyrodniczych, historycznych, krajobrazowych, kulturowych i gospodarczych po. legionowskiegi, gm Jabłonna i przede wszytskim wsi Trzciany, 

działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju zagospodarowania przestrzennego, infrastrukuralnego, kulturowego i przemysłowego wsi Trzciany, popieranie 

inicjatyw lokalnych, organizowanie i wspieranie inicjatyw władz samorządowych i państwowych, rozwój turystyki i sportu w pow.legionowskim, gmm. Jabłonna a 

przede wszystkim wsi Trzciany, działalność na rzecz integracji i podniesienia aktywności społecznej wspólnoty lokalnej wsi Trzciany

cała Polska

Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym powiatu legionowskiego, gm Janłobbna i przede wszytskim wsi rzciany, współdziałanie z organamy 

administracji samorządowej i państwowej w zakresie spraw będących przedmiotem wspólnych zainteresowań, aktywne uczestnictwo w procesach decyzyjnych 

mających wpływ na kształtowanie krajobrazu kulturowego, gospodarczego i infrastrukturalnego po.legionowskiego, gm. Jabłonna i przede wszytskim wsi Trzciany, 

wydawanie publikacji służących realizacji celów  Stowarzyszenia, organizowanie spotkań integracyjnych, prezentacji i promocji wsi Trzciany.
animacja społeczności lokalnej; promowanie aktywnego wypoczynku; organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

wspieranie rozwoju różnorodnych form kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury technicznej i fizycznej; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym patriotyzmu lokalnego; wychowanie politechniczne 

dzieci i młodzieży przez modelarstwo lotnicze; rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie nauk technicznych, a zwłaszcza: lotnictwa, sportów lotniczych, 

radioelektroniki, informatyki oraz nowych technologii; upowszechnianie wiedzy na temat historii polskiego lotnictwa oraz osiągnięć polskiego przemysłu i sportu 

lotniczego, w tym tradycji baloniarstwa lotniczego; rozwijanie turystyki krajowej oraz zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Polski; 

promowanie idei wolontariatu i pomocniczości.

cała Polska, Powiat Legionowski

Prowadzenie zajęć: edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych, organizowanie treningówi zawodów z modelarstwa lotniczego, organizowanie 

wycieczek krajoznawczych i zagranicznych, organizowanie targów, wystaw, imprez i innych wydarzeń, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, 

organizacja wolontariatu i inicjiowanie działań samopomocnych, prowadzenie zbiórek pieniędzy na rzecz osób będących w trudnej sytuacji, pozyskiwanie środków 

finansowych i rzeczewych oraz usług wpomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

1.  Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób w 

wieku emerytalnym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu środowisk marginalizowanych i defaworyzowanych, borykających się z trudnościami pozostawania na 

marginesie głównego nurtu życia społecznego. Ochrona i promocja zdrowia. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Organizowanie warsztatów twórczych. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Dzialalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Działalność edukacyjna, charytatywna oraz inna działalność na rzecz środowiska Mieszkańców Gminy Jablonna.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej przyczyn, skutków i sposobów rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością oraz występowania 

elementów związanych z wiekiem. Prowadzenie działalności kulturalno oświatowej wśród społeczności lokalnej. Podejmowanie działań interwencyjnych mających na 

celu ochronę praw osób objętych działalnością stowarzyszenia. Prowadzenie działalności edukacyjnej. Organizacja wycieczek, spotkań w celach integracyjnych, 

wypoczynkowych i rekreacyjnych. Współpraca z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, do których umownych lub statutowych celów należy niesienie 

pomocy osobom z niepełnoasprawnością lub osobom starszym. Organizowanie i/lub udział w organizowaniu kursów, szkoleń i wszelkich innych form aktywizacji 

społecznej i zawodowej, udział w projektach redukujących ryzyko wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych i ich rodzin. Inicjowanie 

wsparcia i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych.
1. Prowadzenie działalności społecznej, edukacyjnej, sportowej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach w 

szczególności na rzecz dzieci i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomoc społeczna, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej. 

Popularyzacja aktywności fizycznej i sportowego stylu życia, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Działalnia na 

rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa naturalnego. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, promocja RP za granicą, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz osób w wieku 

emerytalnym. Działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczość i innowacyjność oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych. Działania 

wspierające aktywizację zawodową. Działania wspierające integrację lokalnych społeczeństw.
2. Rzeczpospolita Polska

3. Ogranizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych. Propagowanie i organizowanie 

wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację warsztatów, wyjazdów, prelekcji. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów. 

Organizowanie imprez kulturalnych, pikników zrzeszających społeczność, miejsc pozwalających na integrację środowiska lokalnego, np. świetlic, klubów społecznych 

itp. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia. Fundowanie stypendiów. Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w 

trudnej sytuacji życiowej.
1. Ochrona praw i obowiązków mieszkańców Osiedla Przylesie w Jabłonnie. Reprezentowanie mieszkańców i właścicieli nieruchomości ww. obszaru wobec organów 

władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych. Informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej 

funkcjonowania. Integracja społeczności lokalnej. Upowszechnianie zdrowego stylu zycia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych. Ochrona dzieci przed 

patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci. Organzacja 

masowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym. Podnoszenie poziomu kulturalnegi i sportowego 

członków. Umacnianie więzi między mieszkańcami oraz rozbudowa wśród nich zainteresowania życiem i rozwojem Osiedla Przylesie oraz Jabłonny. Inicjowanie, 

rozwijanie i propagowanie inicjatyw lokalnych, postaw i działań sprzyjających prawidlowemu rozwojowi gminy Jablonna.
2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizowanie spotkań i innych imprez. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia. Współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach 

działania. Współpraca z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej. Działalność integrująca mieszkańców osiedla Przylesie i wlaścicieli nieruchomości 

w Jabłonnie poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i tradycji. Uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Inne działania realizujące cele stowarzyszenia.
1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczęństwie. Promowanie i działanie na rzecz rozwoju sportu polskiego, w szczególności rozwoju tańca 

cheerleaders. Promowanie i rozwój zdrowego trybu życia i aktywności sportowej. Promowanie młodych zawodników sportowych. Promowanie klubów i organizacji 

sportowych. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Organizowanie imprez sportowych i integracyjnych. Praca na rzecz profesjonalizacji sportu. 

Promowanie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów gospodarczych z organizacjami zajmującymi się kulturą fizyczną lub 

sportem. Działalność charytatywna. Upowszechnienie formy tanecznej prezentowanej przez światowe zespoły cheerleaders. Podnoszenie sprawności ruchowej i 

kultury tańca. Promocja powiatu legionowskiego. Integrowanie społeczności lokalnej.
2. Rzeczpospolita Polska

3. Fundowanie nagród i stypendiów dla młodych sportowców. Organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz kampanii 

promocyjnych na rzecz popularyzacji kultury fizycznej i sportu oraz podejmowanie szerokich inicjatyw charytatywnych. Edukowanie w zakresie polityki prozdrowotnej, 

kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia. Organizowanie i finansowanie 

niedochodowej działalności klubowej, kształceniowej. Współpraca i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami sportowymi , społecznymi i podmiotami 

gospodarczymi w kraju i za granicą. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji polityki informacyjnej i popolaryzacyjnej 

dotyczącej działalności Stowarzyszenia. Podejmowanie różnorodnych działań służączych pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań zawartych w 

Regulaminie Stowarzyszenia. Organizowanie obozów sportowych i zgrupowań dla dzieci i młodzieży. Zapewnienie trenerom i choreografom udziału w szkoleniach 

podnoszących ich kwalifikacje. Współdziałanie ze specjalistami (psycholog sportowy, dietetyk). Propagowanie różnych form cheerleadingu.

1. Ochrona środowiska naturalnego, ochrona ładu przestrzennego, pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla 

środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli. Ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Przeciwdziałanie 

zanieczyszczeniom oraz promowanie proekologicznego zagospodarowania odpadów. Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkanców sołectwa. Działanie na 

rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, upowszechnianie oraz ochrona wolności praw 

człowieka. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego.

2. Powiat Legionowski
3. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym poprzez prowadzenie strony internetowej przedstawiającej działalnosć Stowarzyszenia, 

promującej walory turystyczne i krajobrazowe miejscowości oraz podejmującej problematykę podniesienia jakości życia mieszkańców. Organizowanie spotkań, 

prelekcji, konferencji oraz imprez i warsztatów  sprzyjających integracji społeczności lokalnej, świadomości ekologicznej oraz aktywizacji grup społecznie 

defaworyzowanych. Występowanie do właściwych władz lokalnych w prawach dotyczących poprawy życia mieszkańców - w szczególności dostępu do służby zdrowia, 

kulturyi edukacji grup społecznie defaworyzowanych. Organizowanie warsztatów, szkoleń i spotkań promujących aktywność sportową i rekreacyjną za szczególnym 

uwzględnieniem sportów wodnych. Prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw 

związanych z ingerencją w środowisko naturalne. Występowanie do właściwych władz lokalnych, wojewódzkich, krajowych, UE 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. 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 i zdrowia ludności. Współpraca z wszelkimi osobami, organizacjami i instytucjami o podobnych celach działania. Inne działania realizujące cele 

stowarzyszenia.

1. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia. Prowadzenie działalności 

charytatywnej i w zakresie pomocy społecznej. Wspieranie zawodowe, kulturalne i oświatowe swoich członków i sympatyków. Prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony środowiska naturalnego. Propagowanie aktywnego i bezpiecznego stylu życia. Rozwijanie umiejętności i zainteresowań młodzieży. Integracja mlodzieży z 

różnych regionów i środowisk. Propagowanie szeroko pojętej tolerancji i równouprawnienia wśród młodzieży. Propagowanie wiedzy o przedsiębiorczości i UE.

2. Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska

uchwalony: 25.10.2017 - - - -20
Modelarnia 

Legionowo
31.10.2017

ul. Siwińskiego 9; 05-120 

Legionowo
przedstwiciel stowarzyszenia: Henryk Świrski Brak 

- - - -29.09.201718 Ylfings Herlid
ul. Akademijna 15/9, 05-

110 Jabłonna
przedstawiciel: Marcin Okniński - uchwalony 23.09.2017 r.

Uchwalony: 19.03.2018 r. NIE

uchwała o 

rozwiązaniu 

stowarzyszenia: 

20.07.2020 r.

Danuta 

Wrzesińska, 

Marzena 

Sochocka, 

Małgorzata 

Gałązka, Anna 

Anikiej

- -26 Aktywni Razem 12.04.2018

Zmiana na dzień 

31.07.2018 r.: 

Warszawska 48, 

Olszewnica Stara, 05-123 

Chotomów

Zarząd: Prezes: Danuta Wrzesińska, 

Wiceprezes: Marzena Sochocka, Sekretarz: 

Małgorzata Gałązka, Członek: Anna Anikiej

Brak

Uchwalony: 10.03.2018 r. NIE - - -25 Tramwaj Wiejski 22.03.2018 r.
ul. Nad Wąwozem 8, 05-

140  Jadwisin
Przedstawiciel: Katarzyna Bułynko -

Uchwalony: 06.02.2018 r. NIE - - -24

Legionowskie 

Stowarzyszenie 

Edukacja Poprzez 

Sport

9 lutego 2018 r.
ul. Piłsudskiego 31/321, 

05-120 Legionowo

Przedstawiciel: Magdalena Pawelczyk - 

kadencja trwa 4 lata
-

Uchwalony: 19.12.2017

Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca: Bożena 

Tybulska, Zastępca Przewodniczącej:Robert 

Burczyński, Członek: Agnieszka Marciniak

Brak Uchwalony: 05.01.2018 r. NIE - - -
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Stowarzyszenie 

Przyjaciół Gminy 

Jabłonna

22.12.2017, 

29.07.2020.

ul. Rybacka 10, 05-101 

Suchocin

prezes: Teresa Gałecka, Sekretarz: Beata 

Gałązka, Skarbnik: Jerzy Szablewski. Sposób 

reprezentacji: dwóch członków Zarządu 

działających łącznie, w tym Prezesa i członka 

Zarządu

Stowarzyszenie 

Bona Fide
22 11.01.2018

ul. Modlińska 320, 05-110 

Jabłonna
Przedstawiciel: Piotr Bryła

- - - -

Brak uchwalony: 22.10.2017 - - - -19 Res Publice Trzciany 24.10.2017

Trzciany, ul. Granitowa 

102, 05-101 Nowy Dwór 

Mazowiecki

przedstawiciel: Ryszard Doktor

23 I Love Przylesie 15.01.2017 r.
ul. Akademijna 7/19, 05-

110 Jabłonna
Przedstawiciel: Katarzyna Lulis-Rzeszut Brak Uchwalony: 03.012018 r. NIE - - -



3. Organizacja spotkań informacyjno-problemowych, odczytów z wybranych dziedzin. Organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych. Organizacja 

spotkań i happeningów. Organizacja konkursów, turniejów i aukcji, z których dochód przeznaczany będzie na cele statutowe. Występowanie do władz samorządowych 

i organów administracji rządowej oraz innych organów i instytucji w sprawach Stowarzyszenia i jego członków. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i 

oragnizacjami w zakresie zadań określonych w statucie. Reprezentowanie interesów członków i sympatyków stowarzyszenia, prezentowanie ich opinii i uwag na 

zewnątrz w celu poprawy warunków działalności i eliminowania niekorzystnych zjawisk społecznych. Realizacja projektów społecznych i edukacyjnych.

1. Poszerzanie wiedzy kulinarnej i rękodzieło. Organizowanie spotkan okolicznościowych. Uczestnictwo w konkursach. Współpraca z samorządem gminnym i MODR.

2. Rzeczpospolita Polska  

3. Organizowanie spotkań okolicznościowych i imprez kulturalnych. Udział w imprezach gminnych, lokalnych. Promowanie swojego regionu na różnych wyjazdach. 

Przekazywanie swojej wiedzy kulinarnej, rękodzieła

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działalność na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność charytatywna. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nauka, 

szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Turystyka i 

krajoznawstwo. Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Ratownictwo i ochrona ludności. Działalność na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Promocja i organizacja wolontariartu. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Rewitalizacja. Działaność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w powyższym zakresie.

2. Rzeczpolita Polska

1. Działanie na rzecz integracji środowisk żołnierzy oraz sympatyków wywodzących się z szeregów wojsk łączności absolwentów OSŁ, WSOWŁ czy CSŁiŁ. 2. 

Kultywowanie tradycji pokoleń łącznościowców. 3. Prowadzenie badań nad historią rozwoju polskiej mysli technicznej dla potrzeb łączności wojskowej. 4. Współpraca 

z instytucjami kultury Wojska Polskiego. 5. Ochrona pamiątek związanych z historią rozwoju łączności wojskowej II i III RP. 6. Reprezentowanie i ochrona interesów 

byłych łącznościowców wojskowych- członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych. 7. Działanie na rzecz poprawy 

warunków socjalno - bytowych członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 8. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny charakter i cele. 9. 

Umacnianie koleżeńskich więzi oraz wzjajemnego szacunku we własnych środowisku, a także utrzymanie więci z Centrum Szkolenia Łączności i Informtyki, 

macierzystymi jednostkami łączności i innymi jednostkami WP w których członkowie Stowarzyszenia pełnili czynną słuzbę wojskową.
2. Rzeczpospolita Polska

3.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej i świadczeniach członków.

1. Poprawa jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców Osiedla Golf w Sierdach.

2. Gmina Jabłonna/Powiat Legionowski

3. Praca społeczna członków stowarzyszenia.

1. Krzewienie wartości patriotycznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i Tradycji narodowych. Poszerzanie i promowanie wiedzy historycznej dotyczącej 

fortyfikacji i uzbrojenia w szczególności wiedzy o regionie Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Powiatu Legionowskiego i powiatów go okalających. 

Doskonalenia i poszerzania wiedzy historycznej, społecznej i politycznej. Utrwalanie spuścizny narodowej w zakresie. Działalnie na rzecz strzelectwa, sportu 

strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny strzelectwa i jego historii, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni. Promocja i 

popieranie strzelectwa i kolekcjonerstwa broni. Upowszechnianie znajomości  broni i zasad jej używania. Poszerzanie i promowanie wiedzy w zakresie uzbrojenia i 

współczesnej broni palnej oraz cięciwowej.
2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizowanie spotkań edukacyjnych, prelekcji, pokazów. Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działalnia, w szczególności z 

grupami rekonstrukcji historycznej. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji. Kolekcjonowanie wszelkiej broni historycznej i 

współczesnej zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia. Inne działania realizujące cele statutowe.

1.  Rozwój społeczności lokalnej i promowanie inicjatyw obywatelskich. Działania na rzecz taniej i efektywnej komunikacji wewnątrz gminy Serock oraz połączeń z 

Warszawą i Legionowem. Rozwój oświaty, kultury i sportu na terenie gminy Serock. Działalność charytatywna w celu wspierania osób potrzebujących, będących 

mieszkańcami gminy Serock. Wspieranie przestrzegania właściwych standardów opieki nad przyrodą oraz popieranie gospodarki ekologicznej na terenie gminy Serock.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych dozwolonych imprez. Prowadzenie działalności wydawniczej. Prowadzenie zbiórek publicznych i 

działalności charytatywnej.

1.Prowadzenie edukacji pozaszkolnej róznych grup wiekowych i społecznych w zakresie historii oręża i rozwoju taktyki wojskowej od starożytności do dziś. 2. 

Propagowanie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród młodziezy i dorosłych. 3. Popularyzacja wiedzy o dawnej kulturze i nauka dawnych rzemiosł. 4. Udział 

w badaniach archeologii eksperymentalnej, mających na celu poszerzenie wiedzy historycznej. 5. Rozwijanie wiedzy i zainteresowań członków stowarzyszenia.

2. Rzeczpospolita Polska

3.Działalnośc stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

Celem Stowarszyszenia jest zrzeszanie osób zainteresowanych historią Zegrza i jego okolic, promocją miejscowośći oraz dbaniem o jej rozwój.

2. Rzeczpospolita Polska

a) działanie na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy o Zegrzu i jego okolicahc, b) działanie na rzecz zachowania substancji zabytkowej Zegrza i jego okolic, c) 

gromadzenie materiałów i eksponatów dotyczących Zegrza i jego okolic, e) inincjowanie przedsięwzięć związanych z promocją Zegrza i jego okolic, f) współpracę z 

samorządem lokalnym, władzami lokalnymi, istytucjami społecznynmi i innymi stowaryszeniami w zakresie rozwoju Zegrza i jego okolic.

1.obrona wspólnych interesów członków Stwarzyszenia, 2.inicjowanie,przygotowanie i realizacja na terenie Osiedla ,,Pod Kuerantami"wspólnych przedsięwzięć 

mieszkańców służących rozwojowi infrastruktury osiedla, 3. koordynowanie i wspieranie współpracy mieszkańców osiedla ,,Pod Kurantam",4. prppagowanie 

przesięwzięć promującvych ideę samorządności i współpracy mieszkańców osiedlimieszkaniowych oraz domów jednorodzinnych

Obszar Rzeczpospolitej Polskiej

1.reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec osób fizycznych, osób prawnychoraz innych jednostek organizacyjnych w tym organów samorządu 

terytorialnego i adminictracji rzadowej, 2.podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań członków Stowarzyszenialubv mieszkańców 

osiedla ,,Pod Kurantami"majacuch na celu rozwój infrastruktury osiedla, 3. prowadzenie pracy informacyjnej,konsultacyjnejmajacej na celu wspólne rozwiązywanie 

problemów w zakresie biezącego funkcjonowania Osiedla ,,Pod Kurantami"

1.promowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych. 2. podejmowanie działań leczniczych i terapeutycznych. 3. prowadzenie działalności w obszarze 

rehabilitacji 4 . prowadzenie działalności z obszaru psychologii i terapii         

Powiat legionowski

stowarzyszenie oparte jest na pracy społecznej jej członków. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: diagnozę, terapię, szkolenia, warsztaty, akcje profilaktyczne, 

grupy wsparcia, grupy ćwiczeniowe.

1.   1) pomoc społeczn, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;2) działalności na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności charytatywnej; 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz języka regionalnego;6) ochrony i promocji zdrowia, 7)działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;8)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;9)działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;10)działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym;11)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;12)działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;13)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych;14)nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;15)wypoczynku dzieci i młodzieży;16)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego;17)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;18)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;19)turystyki i 

krajoznawstwa;20)porządku i bezpieczeństwa publicznego;21)obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22)upowszechniania i ochrony 

wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;23)ratownictwa i ochrony ludności;24)pomocy ofiarom 

katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;25)upowszechniania i ochrony praw konsumentów;26)działalności na rzecz integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;27)promocji i organizacji wolontariatu;28)pomocy Polonii i Polakom za 

granicą;29)działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;30)promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;31)działalności na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;32)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;33)działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32.

2. Rzczpospolita Polska

3. opracowywanie i realizacja programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialne, życiowej, do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej 

sytuacji materialnej bądź życiowej, programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań społecznych; organizacja wypoczynku oraz zajęć 

edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej; działalność szkoleniowa 

mająca na celu wdrozenie programów stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty; ułatwienie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy 

poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia; wpieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy; 

przygotowywanie i rozwój narzędzie informatycznych wspierających realizację programów pomocy; 

1.  1/ propagowanie gier "bez prądu" czyli planszowych, karcianytch i bitewnych 2/ wspieranie członków klubu w uzyskiwaniu wysokich wyników w turniejach 3/ 

upowszechninaie wiedzy o grach "bez prądu" dla ogółu społeczeństwa

Uchwalony: 19-05-2019 NIE - - -39 Klub Gier KRYT 31 maja 2019

05-120 Legionowo, ul. 

Gen. J. Sowińskiego 19 m 

53

przedstawiciel: Adam Kurowski Brak

uchwalony 25-02-2019 NIE - - -38 FORTIS 22 marca 2019
ul. Piłsudskiego 24/42, 05-

120 Legionowo
przedstawiciel: Damian Piekut Brak

- -
ul. Broniewskiego 4/42, 

05-190 Legionowo
Przedstawiciel: Bernard Kochanowski brak uchwalony 24-01-2019 NIE -6 lutego 2019Zdrowym BYĆ37

Uchwalony 4-09-2018 NIE - - -36

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osiedla 

"Pod Kurantami"

18 września 2018 
05-101 Skierdy, ul. Pawia 

82
Przedstawiciel: Paweł Bujak Brak

Uchwalony: 11.07.2018 NIE - - -34 Nasze Zegrze 30 lipca 2018 r.
ul. Drewnowskiego 1 m. 

4, 05-131 Zegrze
perzedstawiciel: Piotr Kijak Brak

Uchwalony: 27.05.2018 r. NIE - - -31

Bugo-Narwiańskie 

stowarzyszenie o 

charakterze 

edukacyjnym, 

strzeleckim i 

kolekcjonerskim 

miłośników broni 

palnej - myśliwskiej, 

bojowej i sportowej, 

broni białej, broni 

5 czerwca 2018 r.
Karolino 64A; 05-140 

Serock
Przedstawiciel: Wojciech Kopeć Brak

Uchwalony: 17.05.2018 r. NIE - - -30

Stowarzyszenie 

Mieszkańców 

Osiedla GOLF

18 maja 2018 r.
ul. Skowronkowa 41B, 05-

101 Skierdy
Przedstawiciel: Sławomir Kowalczyk Brak

ul. Sienkiewicza 19/5, 05-

120 Legionowo
Przedstawiciel: Artur Żuchowski Brak Uchwalony: 24.04.2018 r. NIE - - -

Uchwalony: 19.03.2018 r. NIE

uchwała o 

rozwiązaniu 

stowarzyszenia: 

20.07.2020 r.

Danuta 

Wrzesińska, 

Marzena 

Sochocka, 

Małgorzata 

Gałązka, Anna 

Anikiej

- -26 Aktywni Razem 12.04.2018

Zmiana na dzień 

31.07.2018 r.: 

Warszawska 48, 

Olszewnica Stara, 05-123 

Chotomów

Zarząd: Prezes: Danuta Wrzesińska, 

Wiceprezes: Marzena Sochocka, Sekretarz: 

Małgorzata Gałązka, Członek: Anna Anikiej

Brak

- -27
Koło Gospodyń 

Wiejskich Guty
30 kwietnia 2018 r. Guty 2, 05-140 Serock Przedstawiciel: Agnieszka Magdalena Pietrzak Brak

29

Stowarzyszenie 

Absolwentów 

WSOWŁ "Promocja 

1971"

18.05.2018

Uchwalony: 26.02.2018 r. NIE -

3. Organizowanie oraz finansowanie budowy i remontów mieszkań i domów, zakupu wyposażenia mieszkań i domów osób w trudnej sytuacji życiowej. Zakup 

żywności, środków higieny i innych artykułów codziennego zapotrzebowania, zakup artykułów szkolnych. Organizowanie oraz finansowanie zakupu wyposażenia 

28
Stowarzyszenie My 

Mieszkańcy
2 maja 2018 r.

- -
ul. Zegrzyńska 53/25, 05-

119 Legionowo
Przedstawiciel: Jan Skośkiewicz brak uchwalony: 06.10.2007 NIE -

32
Lepsza Gmina 

Serock
21 czerwca 2018 r.

ul. Pułtuska 26/12, 05-140 

Serock

Zarząd: Przewodniczący: Rafał Tyka, 

Członkowie: Marcin Wójcik, Andrzej Jarzewski
Brak Uchwalony: 12.06.2018 NIE - - -

33

Legionowskie 

Stowarzyszenie 

Odtwórców 

Historycznych oraz 

Kolekcjonerów 

Broni Białej i Palnej

16 lipca 2018 r.
ul. Sobieskiego 15/45, 05-

120 Legionowo

Przewodniczący zarządu: Jan Tymiński; 

Skarbnik - Laura Krzywicka, Sekretarz - Daniel 

Krupa, Wiceprzewodniczący: Zuzanna Łubiarz, 

Bogusz Tymiński, Marcin Broler

Brak

Akademia Piłki 

Siatkowej i Nożnej 

"Power Kids"

ANULOWANO wpis, ZAREJESTROWANO W KS35

Uchwalony: 03.07.2018 NIE - - -



2.  woj.. Mazowieckie, obszar Legionowa i miasta Warszawy

3.  Organizacvja imprez kulturowych związanych z grami planszowymi, karcianymi i bitewnymi np.. Turnieje, konwenty, seminaria; organizacja szkoleń z ww gier; 

organizacja konkursów/loterii/zawodów mających na celu propagowanie gier bez prądu; działania mające na celu zwiększenie społeczności graczy; ułatwianie 

społeczności możliwości spotykania się na ww. gry m.in. przez zapewnienie powiększającego się zaplecza wymaganego do takich gier np. tereny, akcesoria, dostęp do 

przetłumaczonych zasad; wspomaganie członków w rozgrywkach ligowych i turniejach organizowanych przez inne ośrodki; inne działania mające na celu 

propagowanie gier "bez prądu"

1. Zarządzanie nieruchomością położoną przy ul. Jagiellońskiej 9 D w Legionowie, doprowadzenie do przejęcia gruntu pod budynkiem przy ul. Jagiellońskiej 9D przez 

wykup lub inny dopuszczalny prawem sposób.

2. Rzczpospolita Polska

3. Wybór wyspecjalizowanego przedsiębiorcy zwanego dalej Zarządcą, profewsjonalnie zajmującego się zarządzaniem nieruchomościami, który odpłatnie będzie dzialał 

w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, wszelkie działania zmierzające do przejęcia gruntu pod budynkiem, dokonywanie remontów i bieżącej obsługi budyku.

1. towrzenie warunków sprzyjających aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu legionowskiego; 

wspieranie różnych form aktywności społecznej, obywatelskiej, kulturalnej, patriotycznej obywateli, grup inicjatywnych i nieformalnych, organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów prywatnych; inicjowanie i wpieranie przedsięwzięć mających na celu podnoszenie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych i profesjonalizację 

ich działalności; inicjowanie i promowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami, w tym instytucjami samorządu lokalnego i sektora 

przedsiębiorstw; wspieranie idei wolontariatu i działalności samopomocowej wśród wszystkich grup społecznych i organizacji pozarządowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem wolontariatu osób starszych, młodzieży i wolontariatu pracowniczego; promowanie idei partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej poprzez 

aktywne propagowanie włączenie obywateli i organizacji pozarządowych w procesy decyzyjne; wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w tym realizacja 

zadań dotyczących dostępu do informacji, edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; promowanie i realizacja działań służących rozwojowi turystyki na 

terenie powaitu legionowskiego i obszaru Zalewu Zegrzyńskiego; prowmowanie regionu Zalewu Zegrzyńskiego, jego zasobów naturalnych, produktów lokalnych i 

kultury; propagowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i kulturowego obszaru, regionu i kraju; propagowanie idei przedsiębiorczości; 

promowanie, wspieranie i organizacja współpracy regionalnej, międzyregionalnej i ogólnopolskiej.
2. Polska/woj.. Mazowieckie / powiat legionowski

3. współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, organami administracji samorządowej; prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i promocyjnej w 

zakresie wspierania idei budowy społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej i wolontariatu; realizację działań mających na celu promowanie regionu 

Zalewu Zegrzyńskiego oraz jego walorów turystycznych

1.inicjowanie i wspieranie działań związanych z życiem społecznym kobiet, aktywizacja społeczna kobiet oraz integracja kobiet w róznym wieku, ochrona i promo9cja 

zdrowia, promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych, wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej, promowanie i wspieranie 

działań związanych z rodziną i wychowaniem dzieci, organizacja i koordynowanie inicjatyw związanych z rozwojem i zdrowiem rodziny, w szczególności kobiet i dzieci.

2.Polska

3.organizacja spotkań, wydarzeń, konferencji, warsztatów, otwartych wykładów. Propagowanie i organizowanie wydarzeń w gminnych i powiatowych ośrodkach 

związanych z edukacją, kulturą i ochroną zdrowia. Publikowanie materiałów oraz wydawanie broszur związanych z działalnością Stowarzyszenia.

43
Stowarzyszenie 

Rozwiń Skrzydła
31.10.2019

upowszechnienie muzykiw jej wielorakiej formie i funkcji społecznej, ze szczególnum uwzględnieniem muzyki chrzescijańskiej,wspieranie talentów dzieci, młodziezyi 

dorosłych, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podejmowanie w zakresie promocji 

nauki,edukacji,oswiaty i wychowania, pomoc społeczna,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrownywaniu szans tych osób i rodzin, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgnowanie polskości, ochorna i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury 

fizycznej,sportu i turystyki, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz integracji europejskiej, wspieranie inicjatyw w zakresie ekologii i ochrony 

środowiska.

ul. Książęca 3 05-126 

Nieporęt
przedstawiciel: Monika Woźniakowska brak 25.10.2019

44

Stowarzyszenie 

,,Klub Walki 

Józefów"

5.11.2019

doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków, dbałość o prawidłowy rozwój psychoficzny członków, organizowanie różnych form aktywności 

fizycznej,dbałość o zdrowie członków stawarzyszenia,prowadzenie szkolenia sportowego, zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie 

sportowym,uczestnictwo w imprezach sportowych, popularyzacja zasad sportowej rywalizacji, rozwój i edukacja sportowa społeczeństwa przy organizacji 

wspólzawodnictwa sportowego.

ul. Objazdowa 2 05-119 

Józefów
Przedstawiciel: Artur Zając brak 10.10.2019

1. Propagowanie i organizowanie działalności sportowej. Popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

prowadzenie szkoleń, kursów, itp.. Czynne wsperanie wszelkich działań mających na celu integrację środowiska, szerzenie wiedzy zdrowotnej i ekologicznej. Dbałość o 

wysoki poziom etyki i propagowanie wychowawczej roli sportu. Prowadzenie działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu. Rozwijanie 

postaw i działań sprzyjających: rozwijaniu poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Kształtowanie i upowszechnianie postaw 

patriotycznych i wartości obywatelskich. Promowanie tradycji i kultury regionalnej oraz ojczystego kraju. Działalność charytatywna. Edukacja, oświata i wychowanie. 

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Promocja i organizacja wolontariatu. Organizacja 

wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Wydawanie książek, czasopism, broszur oraz materiałów promocyjnych związanych z celami stowarzyszenia. 

Współpracę z administracją rządową, samorządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu.

2. Cała Polska
3. Organizowanie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach. Organizowanie szkoleń sportowych i kursów. Organizowanie zawodów i imprez sportowych. Zapewnienie 

członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji. Gromadzenie sprzętu i wyposażenia sportowego. Dbałość o utrzymanie i 

modernizację bazy sportowo rekreacyjnej oraz sprzętu. Organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych oraz uczestniczenie w imprezach sportowych i 

zawodach innych Klubów i organizacji sportowych. Organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych. Umożliwienie zawodnikom uczestniczenia w rozgrywkach i 

zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. Współpraca ze wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami o podobnych celach 

statutowych. Wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych. Udział w realizacji sportowych programów ogólnokrajowych. Realizacja działalności 

edukacyjnej, prowadzenie szkoleń, treningów, wydawanie publikacji, prowadzenie stron i portali internetowych i innej antywności naukowej. Działalność 

publicystyczna, wydawnicza i informacyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Inne sposoby wypracowane przez członków.
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nauka, edukacja, oświara i wychowanie, w tym popularyzacja wiedzy o samorządzie gminnym 

wśród mieszkańców Gminy Nieporęt i Powiatu Legionowskiego. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Nieporęt i Powiatu Legionowskiego. 

Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie 

użytecznych.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii. Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego 

inicjatywom i organizacjom pozarządowym. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji i zjazdów. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i 

rekreacji. Organizowanie zbiórek charytatywnych. Organizowanie wolontariatu.
1. Działalność edukacyjna w zakresie kultury, sztuki i ekologii. Działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej. Krzewienie dziedzictwa kulturowego i sztuki, ochrona 

tradycji. Pobudzanie świadomości kulturalnej społeczeństwa. Wszechstronne propagowanie wszelkich dziedzin kultury i sztuki. Wspieranie młodych talentów oraz 

osób szczególnie uzdolnionych. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Działalność charytatywna i pomoc społeczna. Promocja regionu i jednostek 
2. Cała Polska
3. Organizowanie i finansowanie wydarzeń kulturalnych. Organizowanie konferencji i szkoleń, seminariów, spotkań integracyjnych, wartsztatów, prelekcji, koncertów, 

wystaw, perfomance, akcji charytatywnych, itp. Wspieranie amatorskich ruchów muzycznych,teatralnych, tanecznych, plastycznych, fotograficznych, itp. Promowanie 

czytelnictwa oraz literatury. Promocja i organizacja wolontariatu. Współpraca z jednostkami samorządowycmi i placówkami oświatowymi. Współpraca z osobami i 

1. Utrzymanie części wspólnych osiedla w należytym porządku, w tym opłacanie rachunków za wspólne instalacje.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Składanie i realizowanie wniosków członków stowarzyszenia. Podejmowanie decyzji dotyczących stowarzyszenia oraz części wspólnych w formie uchwał. Bieżące 

opłacanie rachunków dotyczących części wspólnych.

1. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie popularyzowania historii Serocka i okolic wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Badanie historii lokalnej i jej 

dokumentowanie. Budowanie tożsamości lokalnej. Integrowanie mieszkańców gminy i pobudzanie aktywności społecznej. Kształtowanie postaw patriotycznych.

2. Miasto i Gmina Serock

3. Organizowanie, współorganizowanie spotkań, wystaw, wykładów, konferencji o tematyce historycznej i krajoznawczej. Gromadzenie zdjęć, dokumentów, relacji 

świadków historii gminy Serock. Upamiętnianie osób oraz wydarzeń. Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej. Prowadzenie działalności informacyjnej i 

edukacyjnej. Współtworzenie programów edukacji regionalnej. Dbanie o miejsca pamięci narodowej. Składanie wniosków do odpowiednich instytucji w zakresie 

ochrony zabytków. Występowanie z wnioskami o nadanie imion szkołom, ulicom, placom. Organizowanie wycieczek, konkursów historycznych, gier i imprez 

terenowych o tematyce historycznej i krajoznawczej. Realizowanie zadań publicznych w zakresie kultury, historii i tradycji. Współpraca z urzędami i instytucjami, 

szkołami i uczelniami oraz organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Serock, powiatu i województwa w zakresie działalności patriotycznej, historycznej i 

krajoznawczej. Współorganizowanie i udział w uroczystościach 
1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zutyzmu dziecięcego, w szczególności z zespołem Aspergera, wysoko funkcjonującym. 

Tworzenie najlepszych warunków edukacji podopiecznych na wszystkich jej etapach, wykorzystujących ich szczególne predyspozycje i uzdolnienia oraz niwelujących 

dysfunkcje i zaburzenia. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich edukacji i rehabilitacji. Pomoc 

rodzinom Podopiecznych, w szczególności poprzez pomoc w diagnostycei działalności grup wsparcia. 

2. Polska
3. Wspieranie , w tym w szczególności: finansowanie, współfinansowanie, organizowanie lub realizacja różnych form pomocy dla Podopiecznych i ich rodzin. 

Opracowanie dedykowanych programów nauczania dla osób ze spektrum autyzmu, autyzmu dziecięcego, w szczególności z Zespołem Aspergera i wysoko 

funkcjonującym. Wspieranie lub prowadzenie szkół i pozaszkolnych form edukacji dla podopiecznych. Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności 

podopiecznych. Wspieranie lub prowadzenie diagnostyki i zajęć terapeutycznych dla Podopiecznych. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej 

Podopiecznych. Organizowanie szczkoleń, wartsztatów, prelekcji, kursów, praktyk oraz inncyh form edukacji służących realizacji celów Stowarzyszenia. Propagowanie 

idei Stowarzyszenia poprzez organizację akcji, zgromadzeń, spotkań konferencji. Prowadzenie doradztwa i poradnictwa drogą bezpośrednią. Działalność informacyjna, 

edukacyjna, badawcza oraz wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Współpraca z mediami w celu promocji idei Stowarzyszenia i dobrych 

postaw społecznych. Współpraca z organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakrasie działalności 

Stowarzyszenia. Występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a 

także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej. Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej 

działalności oraz wynikające z zadań zleconych przez władze statutowe.
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego o gospodarczego Gminy Wieliszew. Ochrona środowiska naturalnego. 

Działalność informacyjna, której celem jest aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy oraz propagowanie dobrych praktyk. Integrowanie środowiska poprzez 

organizowanie spotkań oraz wzajemną wymianę doświadczeń. Prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej oraz propagującej sport i zdrowy styl życia. 

Współpraca z samorządem i wymiana doświadczeń z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

uchwalony: 19.02.2020 r. nie - - -50 Mali Geniusze 25 lutego 2020
ul. Sowińskiego 8/44, 05-

120 Legionowo

Zarząd: Prezes - Kinga Płaciszewska, Członek: 

Magdalena Wasik
brak

przedstawiciel: Maria Sokołwska

uchwalony 13-07-2019 NIE - - -41 Dobra Fala
22 lipca 2019, 16 

września 2021 r.

05-120 Legionowo, ul. 3 

Maja 33/11
przedstawiciel: Marta Zawada Brak

uchwalony 06-06-2019 NIE - - -40 Jagiellońska 9D 17 czerwca 2019

05-190 Legionowo, ul. 

Jagiellońska 9D, zmiana z 

dnia 16-07-2019  05-190 

Legionowo, ul. 

Jagiellońska 9D lok. 9

zarząd: Tomasz Grochowski, Jakub Skwara-

Sadowski, Urszula Sobczak
Brak

Uchwalony: 19-05-2019 NIE - - -39 Klub Gier KRYT 31 maja 2019

05-120 Legionowo, ul. 

Gen. J. Sowińskiego 19 m 

53

przedstawiciel: Adam Kurowski Brak

uchwalony 10.08.201942 Bliżej Kobiet 9 października 2019
ul. Sienkiewicza 10 lok. 

204 05-120 Legionowo
brak

49

Stowarzyszenie 

Miłośników Historii 

Serocka

10 lutego 2020
ul. Wyzwolenia 45 05-140 

Serock
Przedstawiciel: Aleksandra Zejdler brak uchwalony: 28.01.2020 r. NIE - - -

48

Stowarzyszenie 

Apartamentów Przy 

Górce

7 lutego 2020
Skorupki 25F, 05-120 

Legionowo

Zarząd: Prezes - Katarzyna Chojnacka, 

Wiceprezes - Jacek Pońc, Wiceprezes - Tomasz 

Kowalewski

brak uchwalony: 30.01.2020 r. NIE - - -

46

Stowarzyszenie 

"Przyjazny 

Nieporęt"

21.01.2020

ul. Warsztatowa 6, 

Stanisławów Pierwszy, 05-

126 Nieporęt

Przedstawiciel: Marcin Olszewski brak uchwalony: 4.12.2019 r. NIE - - -

45
Stowarzyszenie 

"TEAM87"
31.12.2019

ul. Polna 37 A, 05-123 

Chotomów
Przedstawiciel: Artur Rochnowski brak uchwalony 17.12.2019 r. NIE - - -

47

Stowarzyszenie 

"Legionowo Live 

Art"

24.01.2020, 

12.08.2020

ul. Norwida 10, 05-120 

Legionowo

Zarząd: Prezes - Mikołaj Madejak, Członek 

Zarządu - Dorota Bonisławska, Członek  - 

Małgorzata Składanek-Andrzejewska

brak
uchwalony: 02.01.2020 r., 

zmiany: 03.08.2020 r.
NIE - - -

NIE - - -51
Nasza Gmina 

Wieliszew
26 lutego 2020

ul. Lipowa 12D, 05-124 

Kałuszyn
Przedstawiciel: Angelika Pasek-Gilarska uchwalony: 19.02.2020 r.brak



2. Powiat Legionowski

3. Organizowanie spotkań, eventów, happeningów, festynów, pokazów, prezentacji i warsztatów. Prowadzenie kampanii informacyjnych w mediach, w tym mediach 

społecznościowych. Prowadzenie akcji społecznych oraz charytatywnych. Organizowanie wydarzeń sportowych. Wyrażanie opinii i składanie wniosków w sprawach 

publicznych. Udział w imprezach lokalnych, regionalnych oraz krajowych. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych lub rzeczowych.

1. działanie na rzecz wzmocnienia instytucji małżeństwa,promowanie rozwiązań chroniących rodzinę, macieżyństwo i ojcostwo, 2. szerzenie pozytywnego obrazu 

małżeństwa i rodziny, jako naturalnego środowiska rozwoju człowiek, 3. upowszechnianie wiedzy na temat praw człowieka oraz leżącej u ich podstaw przyrodzonej i 

niezbywalnej godności człowieka, 4. wspieranie praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniami, 5. promowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie dzieci przed demoralizacją i deprawacją, 6. podejmowanie działań na rzecz integralnego rozwoju osób w wymiarze duchowym, 

psychologicznym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym, 7. przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ze względu na poglądy afirmujace duchowe 

i kulturowe dziedzictwo Rzeczypospolite.

2. Cała Polska

3. Prowadzenie działalności publicystycznej, populatyzatorskiej i edukacyjnej. Rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne. Prowadzenie działalności  o charakterze 

opiniującym i doradczym. Organizowanie akcji i kampanii społecznych i informacyjnych. Wspieranie i prowadzenie działalności naukowej związanej z celami fundacji. 

Badanie potrzeb rodzin i zagrożeń przed nimi stojących. Organizowanie szkoleń, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i konferencji. Poradnictwo psychologiczne i 

mediacje. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których cele statutowe są istotnie zbieżne z celami Fundacji.

1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 2. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 3. ochrona i 

promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, 4.  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , 

oświata i wychopwanie, 5. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 6. przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym, 7. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 8. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Cała Polska

3. Podejmowanie działań i programów mających na celu poprawę świadomości społecznej w interesujących nas zagadnieniach. Współpraca z innymi instytucjami, w 

szczególności administracją i samorządem, organizacjami pozarządowymi, biznesem, szkołami różnego szczebla. Prowadzenie szkoleń i warsztatów edukujących dzieci, 

młodzież i dorosłych. Inspirowanie i organizowanie imprez mających na celu zwiększenie świadomości społecznej. Udzielanie pomocy potrzebującym, w szczególności 

poprzez szkolenia i rozwój osobistych zdolności ułatwiających zarobkowanie. Pozyskiwanie funduszy na cele Stowarzyszenia.

1. inspirowanie i promowanie motoryzacyjnej myśli technicznej, w szczególnościdot. Samochodów typu kabriolet. 2. Integracja środowiska branży motoryzacyjnej, w 

szczególności poprzez organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej o turystycznej. 3.Przyczynienie się do tworzenia pozytywnego wizerunku regionu, 

promocja regionu i jednostek samorządowych. 4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. 5. Integracja społeczności lokalnej- przyczynianie się do 

tworzenia warunków poznawania techniki i branży motoryzacyjnej. 6. Kształtowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkowej oraz współczesnej motoryzacji. 7. 

Pobudzanie świadomości społecznej w zakresie ekologii i nowoczesnych technologii. 8. Inicjowanie i popieranie projektów dotyczących działalności wspólnej członków 

Stowarzyszenia. 9. Propagowanie badań naukowych w zakresie motoryzacji. 10. promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo mazowieckie, w przypadku współdziałania w ramach konkretnego przesięwzięcia- inny obszar kraju.

3.Organizowanie wystaw,targów, konferencjii spotkań, organizowanie zlotów,zawodów i rajdów w sportach samochodowych, udział i organizację imprez 

motoryzacyjnych dla dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności, działalność edukacyjną w dziedzinie motoryzacji i w dziedzinach pokrewnych, popularyzacja wiedzy, 

wymiana informacji, doświadczeń i idei z branży motoryzacyjnej, działaloność informacyjną, konsultacyjną na rynku motoryzacyjnym krajowym i zagranicznym, 

wspieranie inicjatyw mających na celu wdrazanie innowacyjnych technologii w motoryzacji, współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji strategii oraz programów 

rozwoju przesiębiorczości, ze szczególnym uwzgędnieniem branży motoryzacyjnej, działalnośc na rzecz ochrony praw konsumenckich, wypracowywanie i działanie na 

rzecz wdrożenia wysokich standardów obsługi użytkowników samochdów typu kabriolet ze strony producentów i ich przedstawiecieli, współpracę z organizacjami 

krajowymii zagranicznymi mającymi podobne cele statutowe, wydawanie materiałów informacyjno -reklamowych, udział w akcjach charytatywnych, uzyskiwanie 

profitów na produkty i usługi w serwisach, sklepach motoryzacyjnych itp. z których będą mogli korzystać członkowie stowarzyszenia.

1. Działanie na rzecz osób z autyzmem. 2. Zapobieganie dyskryminacji. 3. wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie autyzmu. 4. pobudzenie 

świadomości społeczeństwa. 5. wsparcie i pomoc dla osób z autyzmem, a także ich rodzin. 6. integracja osób z autyzmem. 7. stworzeniew azylu- warsztatów terapii 

zajęciowej, a z czasem domu stałego pobytudla osób dotkniętycjh autyzmem i zaburzeniami towarzyszącymi bądź pokrewnymi.

2.Polska

3.Organizowaniespotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez charytatywnych.

1. Organizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, edukacyjnej, sportowej. Rozwój i promocja Gminy Jabłonna. Organizowanie czasu wolnego 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Działalnia zmierzające do zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego. Działania na rzecz osób chorych i 

niepełnosprawnych. Ochrona i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu oraz tradycji i wolności ogólnonarodowych. Promocja kultury 

chrześcijańskiej. Animowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadczenie poradnictwa obywatelskiego. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka 

oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Działania na rzecz rozwoju turystyki. 

Wspieranie inicjatyw lokalnych. Upowszechnianie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Upowszechnianie dzialań 

na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i życia. Promowanie, wspieranie i organizowanie wolontariatu. Prowadzenie działalności charytatywnej w środowisku lokalnym. 

Wspieranie działalności innych stowarzyszeń, w tym OSP. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów 

Stowarzyszenia. Promocja i utożsamianie idei i celów Stowarzyszenia.
2. Rzeczpospolita Polska
3. Tworzenie i zarządzanie funduszami wydzielonymi. Promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie 

realizacji celów statutowych. Organizowanie festynów, koncertów, wystaw, pokazów, spotkań, pogadanek, itp. Redagowanie i wydawanie pism, gazetek, ulotek, 

materiałów wideo i materiałów promocyjnych Stowarzyszenia, prowadzenie stron internetowych, itp. Wszelkiego rodzaju działalność turystyczna, jej propagowanie, 

wspieranie, promocja, organizowanie wycieczek, itp. Prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Informowanie opinii 

publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych materiałów promocyjnych Stowarzyszenia. 

Współpraca z placówkami oświatowymi na terenie gminy. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji oraz podejmowanie działań 

zmierzających do poprawy jakości i poziomu życia społecznego na terenie Gminy Jabłonna. Inne działania realizujące cele statutowe w tym realizowanie zadań 

zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.
1. Działanie na rzecz prewencji przedmedycznej dla osób w wieku senioralnym. Zwiększanie świadomości prozdrowotnej osób w wieku senioralnym. Działania na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa seniorów.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Współpraca z jednostkami samorządowymi, naukowymi, medycznymi oraz podmiotami prawa handlowego poprzez uczestnictwo w projektach mających na celu 

poprawę jakości życia Seniorów. Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. Współpraca z jst w celu wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia seniorów.
1. Zapobieganie wykluczeniu i marginalizacji społecznej. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych osób i rodzin. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej.  Prowadzenie działalności sportowej. 

Pomoc w przedsięwzięciach sportowych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży. Pozyskiwanie środków finansowych umożliwiających rozwój działalności 

stowarzyszenia. Promowanie oraz propagowanie działalności sportowej i rekreacyjnej. Wydawanie publikacji związanych ze sportem i promowaniem zdrowego stylu 

życia. Organizacja wydarzeń o charakterze rekreacyjnym oraz sportowym. Szkolenie oraz doskonalenie kadry instruktorskiej w zakresie sportu i rekreacji.

2. Rzeczpospolita Polska

3. Pozyskiwanie środków ze składek członkowskich. Organizowanie zbiórki środków pieniężnych od zakładów pracy, instytucji i firm prowadzących działalność 

gospodarczą. Występowanie do władz różnych szczebli ze stosownymi postulatami i opiniami. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Organizacja kwesty 

ulicznej. Współdziałanie z instytucjami różnych szczebli, innyi stowarzyszeniami, firmami w zakresie organizacji imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, a także 

szkoleń. Współdziałanie z wolontariuszami.

1.Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków stowarzyszenia oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych. Promowanie gminy 

Legionowo na terenie Polski. Promowanie ochrony przyrody w lasach,utrzymania czystości i ich naturalnego piękna.Podniesienie świadomości społeczeństwa a w 

szczególności dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych z naciskiem na zasoby leśne. Aktywizacja dzieci oraz młodzieży z 

Domów Dziecka poprzez organizowanie zajęć,wycieczek i aktywnego spędzania czasu wolnego. Rozpowszechnianie kultury fizycznej.Propagowanie zdrowego stylu 

życia.Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie masowych imprez sportowych.Rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe.Propagowanie wartości 

uczciwej walki sportowej według zasad Fair Play.Organizowanie aktywnych wycieczek sportowych(np.wycieczki rowerowe,górski,biegowe).

2.Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

3.Dopuszcza się mozliwość sponsorowania Stowarzyszenia  przez osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych w regulaminie Stowarzyszenia.w Realizacji zadań 

zpisanych w regulaminie związanych z aktywizacją sportową stowarzyszenie mogą wspierać organizacje samorządowe,społeczne zawodowe w zakresie wynikającym z 

ich regulaminu.
1. Ochrona warunków krajobrazowych Obszaru. Ochrona układów urbanistycznych i ruralistycznych, a w szczególności lokalnego charakteru wiejskiego wsi 

znajdujących się na Obszarze, ich ukształtowania przestrzennego i zabudowy, zarówno istniejących, jak i planowanych, projektowanych i noworealizowanych. Ochrona 

i promowanie dziedzictwa kulturalnego Obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem walorów kultury materialnej (w tym zabytków i pamiątek przeszłości). Ochrona i 

promowanie walorów krajobrazowych, przyrodniczych. turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych Obszaru. Odkrywanie, zachowywanie i promowanie historii 

Obszaru. Dbałość o środowisko naturalne, istniejące formy przyrody ożywionej (fauna i flora) i nieożywionej Obszaru. Dbałość o estetykę i ład przestrzenny Obszaru. 

Dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy działalnością komercyjną i budowlaną prowadzoną na terenie Obszaru, a potrzebami jej mieszkańców i użytkowników. 
2. teren gmin Jabłonna i Wieliszew oraz miasta Nowy Dwór Mazowiecki, tj: obszar znajdujący się w widłach ujścia rzeki Narwi do Wisły.

Uchwalony: 6 lutego 2021 r. NIE - - - -60

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Janówka Drugiego i 

okolicy "NASZA 

OSTOJA"

18.02.2021 r.
ul. Kwiatowa 59a 05-101 

Janówek Drugi

Zarząd: Prezes: Jan Dudkowski, Członkowie: 

Michał Dudkowski, Ewa Cukiernik
Brak

Uchwalony 3.11.2020 nie59
Start Your 

Impossible

9 grudnia 2020,    28 

kwietnia 2021

ul. Spokojna 28 05-140 

Serock
Przedstawiciel- Piotr Płuciński

Uchwała z dnia 

1.12.2020 nr 

5/2020 o 

rozwiązaniu 

stowarzyszenia.D

ata wykreślenia z 

ewidencji: 

10.12.2020 r.

Adam Skop - -58 PomagaMY 20 listopada 2020
ul. Wyspiańskiego 1/24, 

05-120 Legionowo

Zarząd: Prezes: Adam Skop, Członek Zarządu 

(dane osobowe usnięte)
Brak Uchwalony 27.10.2020 NIE

brak uchwalony 16.02.2020 NIE

-

NIE - - -

53 OKMisja 4 marca 2020
ul. Kolejowa 122 05-123 

chotomów
Przedstawiciel- Eliza Klimek

Instytut Małżeństwa 

i Rodziny
2 marca 2020

ul. Pomorska 2 05-120 

legionowo

Przezes Zarządu- Rafał Dorosiński Wiceprezes- 

Anna Matuszewska-Dorosińska
brak uchwalony 21.02.2020

uchwalony 8.02.2020

uchwalony 4.03.2020 - - -
Mazovia Cabrio 

Style

ul. Wiosenna 12 05-140 

Wierzbica  adres 

korespondencyjny ul. 

Marsa 4 05-140 Wierzbica

Przedstawiciel -Maja Michalska brak24 marca 2020

- -

55 Rain Man 13 marca 2020
ul. Niepodległości 59 05-

135 Wieliszew
Przedstawiciel- Julia Baranowska

56

05-110 

Stowarzyszenie 

Młodych 

Mieszkańców Gminy  

Jabłonna

23 czerwca 2020
ul. Przylesie 46A, 05-110 

Jabłonna
Przedstawiciel: Karol Urbaniak BRAK Uchwalony: 16.06.2020 r. NIE -

NIE - - -51
Nasza Gmina 

Wieliszew
26 lutego 2020

ul. Lipowa 12D, 05-124 

Kałuszyn
Przedstawiciel: Angelika Pasek-Gilarska

57
Stowarzyszenie Dla 

Seniora
9 października 2020

ul. Wesoła 6, 05-123 

Chotomów

Zarząd: Adam Bazela - Prezes, Justyna Dydycz-

Baleza, Agnieszka Sochacka

uchwalony: 19.02.2020 r.brak

brak

54

52

-BRAK Uchwalony: 5.10.2020 NIE - - -



3. Współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie celów Stowarzyszenia. Wszczynanie, inicjowanie 

i/lub branie udziału w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, którzych przedmiot jest zbieżny z celami Stowarzyszenia, w tym w sprawach 

dotyczących ochrony przyrody i zabytków na Obszarze oraz realizowanych na jego terenie inwestycji budowlanych. Wspólpraca z organizacjami i instytucjami o celach 

zbieżnych z celami Stowarzyszenia. Uczestniczenie w forach dialogu społecznego, np. takich jak Komisje Dialogu Społecznego. Nieodpłatne działania edukacyjne, 

wydawnicze, wystawiennicze i publicystyczne promujące cele Stowarzyszenia, w tym dotyczące ochrony walorów krajobrazowych, przyrodniczych, turystycznych, 

rekreacyjnych i wypoczynkowych Obszaru. Nieodpłatne działania związane z rewitalizacją obiektów położonych na terenie Obszaru, w tym. m. in. ich 

dokumentowanie. Nieodpłatne działania związane z utrwalaniem historii Obszaru, w tym archiwizacja wspomnień, dokumentów i fotografii dotyczących Obszaru. 

NIeodpłatne organizowanie imprez i innych przedsięwzięć promujących historię i dziedzictwo kulturowe Obszaru.

61
Stowarzyszenie 

zwykłe Rabyte
22.03.2021

1.Promowanie nowoczesnych technologii, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjnośći oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społecznośći lokalnych przy jednoczesnym promowaniu nowych technologii w tym druku 3D. Wspieranie i 

promowanie młodych talentów w dziedzinie techniki i nowych technologii. 2. teren działania Stowarzyszenia jest cała Polska.3. Inicjowanie i wdrażanie badań, 

rozwiązań i projektów z zakresu innowacji technologicznych, Inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu techniki druku 3D. 

Prowadzenie pokazów, warsztatów zawodów i zajęć dla dzieci, młodziezy i dorosłych. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów mających na celu 

propagowanie robotyki, innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz druku 3D. Współpracę z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami o 

podobnych celach działania. Wydawanie broszur, materiałów informacyjnych, podręczników, kursów. Współpraca z sektorem edukacji w zakresie propagowania i 

wdrażania nowych technologii w szkołach.

ul.Pałacowa 10 lok.nr 2
Do reprezentowania stowarzytszenie dwóch 

członków Zarządu działających łącznie.
brak

uchwalony 13 marca 2021r., 

zmiany: 26.05.2021 r., 

21.06.2021 r.

nie

1. Upamietnienie Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego walczących w latach 1914-1918; 2. edukacja historyczna oraz upowszechnianie postaw obywatelskiech i 

patriotycznych; 3. popularyzacja wiedzy o historii miasta Legionowo; 4. integracja i aktywizacja społeczności lokalnej powiat legionowskiego.

2.Cała Polska

3.Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, organizowanie akcji i kampanii społecznych i  informacyjnych, organizowanie odczytów, watsztatów, 

spotkań dyskusyjnych i konferencji, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, których cele statutowe są zbieżne z celami Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sportu kulturystyki, trójboju silowego, kick-boxing  wśród, młodzieży i 

dorosłych oraz wychowanie przez kulturę fizyczną oraz organizację szkoleń i kursów edukacyjno – sportowych

2. województwo mazowieckie

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie zajęć sportowych,

b) współzawodnictwo sportowe

c) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

d) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych,

e) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,

f) zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla prowadzenia działalności w zakresie kultury fizycznej,

g) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi.

1.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywna, działalność 

na rzecz mniejszości narodowych i etnicznej oraz języka regionalnego, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych , działalność wspomagająca 

rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury i dziedzictwa narodowego, udzialanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, promocja i organizacja wolontariatu, 

promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą , działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku 

publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

2. Cała Polska

3. organizowanie i wspieranie inicjhatyw na rzecz pomocy osób potrzebujących, organizowanie zbiórek odzieży i żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej lub 

życiowej, promocję i organizację wolontariatu, organizowanie i prowadzienie innfolinii pomocowej dla mieszkańców gminy, pomoc dzieciom i młodzieży z 

najuboższych rodzin w zakupie odzieży i podręczników, podejmowanie działań o charakterze interewncyjnym, współpracę z instytucjami i osobamiu fizycznymi w 

związku z uczestniczeniem w działalności na rzecz pomocy potrzebującym, współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego dla realizacji celów stowarzyszenia 

oraz zgłaszanie tym jedostkom inicjatyw związanych z celami stowarzyszenia, organizowanie okresowych spotkań z pracownikami służb zdrowia i opieki społecznej, w 

ramach profilaktyki zdrowotnej, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, pomoc bezrobotnemu w znalezieniu zatrudnienia oraz w zdobyciu 

nowych przydatnych kwalifikacji, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych związanych z działalnością stowarzyszenia, w formie ulotek, broszur i 

nagrań a także za pośrednictwem internetu w tym portali społecznościowych 

1. Upowszechnianie żeglarstwa regatowego i turystyki żeglarskiej jako sposobu na życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Promocja Gminy Nieporęt, jako 

miejsca do uprawiania turystyki żeglarskiej. Promocja żeglarstwa jako dyscypliny sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i 

sportu. Integrowanie środowisk zainteresowanych sportami wodnymi. Organizacja działalności sportowej. Propagowanie etyki i etykiety żeglarskiej. Krzewienie kultury 

fizycznej i popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu. Promocja żeglarstwa regatowego, jako formy aktywnego życia oraz szlachetnej rywalizacji 

sportowej.

2. Cała Polska

3. Prowadzenie szkoleń i organizacja regat żelarskich oraz imprez turystycznych i rekreacyjnych o znaczeniu regionalnym, krajowym. Udział w regatach oraz innych 

imprezach turystycznych i rekreacyjnych. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi w kraju. Wspierania działań społeczności 

lokalnych gmin rejonu Zalewu Zegrzyńskiego służących krzewieniu kultury fizycznej i popularyzacji żeglarstwa sportowego jako środków promocji regionu. Śledzenie 

tendencji rozwoju światowego żeglarstwa w aspektach technicznych i organizacyjnych. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej. Tworzenie, 

utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej. Promowanie Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu i poprzez strony internetowe.

Doskonalenie gry i uzdolnień członków Klubu; integracja społeczności lokalnej; prowadzenie szkolenia sportowego; zapewnienie członkom Klubu oraz lokalnej 

społeczności, możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; organizowanie współzawodnictwa sportowego; uczestnictwo w imprezach sportowych; 

wsparcie drużyn KBS Legionowo w rozgrywkach lokalnych i opgólnopolskich; dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; popularyzacja zasad 

sportowej rywalizacji.

Rzeczpospolita Polska

Wspieranie członków Klubu w dążeniu do osiągnięć sportowych oraz udzielanie wsparcia członkom Klubu, którzy osiągają sukcesy sportowe; zapewnienie członkom 

Klubu dostępu do infrastruktury sportowej; prowadzenie zajęć sportowych; organizacja i udział w imprezach sportowych; współpracę z innymi organizacjami 

poizarządowymi w kraju i za granicą; organizaowanie obowzów sportowo - szkoleniowych; wspoółpracę z placówkami oświatowymi; współpracę z organami 

administracji publicznej; pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów ststutowych Klubu.

1.Badanie historii rodzin związanych z Nieporętem zarówno obecnie jak i w przeszłości, badanie historii lokalnej, upowszechnianie wiedzy historycznej, działalonść 

wydawnicza, dzałalność kulturalna, działalność mająca na celu ochronę zabytków, działalność zmierzająca do budowy i wzmacniania poczucia tożsamości lokalnej.    

2. Caa Polska

3. Prowadzenie badań , w ym historycznych, archeologicznych, demograficznych,statystycznych, DNA. Gromadzenie wszelkich informacji dotyczacych przeszłości 

regionu oraz przeszłości poszczególnych osób i rodzin. Publikowanie wyników badań , uczestnictwo w spotkaniach,sympozjach, konferencjach imprezqach o tematyce 

podobnej profilem do działalności Stowarzyszenia. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, wyjazdów naukowych,badawczych i studyjnych , imprez o tematyce 

zbieznej z profilem działalności Stowarzyszenia. Udzielanie konstultacji historycznych, genaologicznych, wydawanie opinii dotyczących przeszłości regionu i zabytków z 

nim zwiazanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.Rozwój krótkofalarstwa, wymiana wiedzy oraz doskonalenie umiejętności radiooperatorów, budowa infrastruktury oraz sieci radiowej, budowa mechanizmów 

automatyzacji prowadzenia łączności oraz pracy radioamatorskiej, wymiana doświadczeń oraz wiedzy wiedzy wewnatrz oraz na zewnatrz Stowarzyszenia, integracja 

radioamatorów oraz środowiska lokalnego, wspieranie lokalnej społeczności oraz działalność w eterze w tym promocję regionu, utrzymywanie kontaktów oraz 

współpraca z innymimorganizacjami o podobnym charakterze, wspólpraca z organami administracji rzadowej oraz samorzadowej.

2. Cała Polska

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

Organizację spotkań- plenerowych, szkoleniowych, prezentacji, wykładów.Inwestycję oraz rozwój infrastruktury radiowej w tym -budowę radiostacji orza urządzeń 

komunikacyjnych,budowę oraz montaż urządzeń technicznych,budowę oraz montaż anten, budowę oraz montaż instalacji. Aktywnośc=ć stacji klubowej- 

okolocznościowe aktywacje, wydawanie dyplomów okolicznościowych, organizowanie zawodów okolicznościowych.

1. Promocja zdrowego życia w warunkach życia aglomeracyjnego. upowszechnianie i doradztwo w zakresie zasad zdrowego odżywiania dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych oraz seniorów. Propagowanie kultury fizycznej jako jednego z warunków utzrymania zdrowia fizycznego i psychicznego. działania uswiadamiające w zakresie 

zdrowia psychicznego. promocja wartości zarządzania emocjami jako warunku zdrowia psychicznego. profilaktyka i przeciwdziałanie uzaleznień. wspieranie i 

podejmowanie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

68 23-08-2021
Stowarzyszenie 

Radiowe Serock

ul.Mickiewicza 13, 05-140 

Serock

Prezes Zarządu: Daniel Żochowski- ul. 

Mickiewicza 13 05-140 Serock

10-08-202167

Stowarzyszenie 

Genealogie 

Nieporęckie

ul. Przyszłość 89A, 05-126 

Stanisławów Pierwszy

Przedstawiciel- Wawrzyniec Orliński ul. 

Sasankowa 5, 05-126 Nieporęt

Uchwalony: 28 czerwca 2021 

r.
Nie - - -66

Klub Brydża 

Sportowego 

Legionowo

06-07-2021
ul. Topolowa 48, 05-120 

Legionowo

Prezes: Artur Duczmalewski, członek: 

Waldemar Kałużyński, Stanisław Kraszewski, 

Janusz Królikowski

brak

64
Pomocna Dłoń 

Serock
2.04.2021

ul. Szaniawskiego 50a/13, 

05-140 Serock

Do reprezentowania Stowarzyszenia 

uprawniony jest przedstawiciel stowarzyszenia
brak uchwalony 5 marca 2021 r. 

63 Dominator 2.04.2021

Aleja 3-go Maja 21/12

      05-120 Legionowo 

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w 

szczególności do zaciągania zobowiązań 

majątkowych wymagane są podpisy dwóch 

członków Zarządu działających łącznie, w tym 

Prezesa.

nie

brak uchwalony: 31 marca 2021 r. nie

uchwalony 17 marca 2021 r. nie1.04.2021
Pamietajmy o 

Legionach
62

ul. Pomorska2, 05-120 

Legionowo

do reprezentowania stowarzytszenie 

uprawnieni są oboje członków Stowarzyszenia
brak

Uchwalony: 6 lutego 2021 r. NIE - - - -60

Stowarzyszenie 

Miłośników 

Janówka Drugiego i 

okolicy "NASZA 

OSTOJA"

18.02.2021 r.
ul. Kwiatowa 59a 05-101 

Janówek Drugi

Zarząd: Prezes: Jan Dudkowski, Członkowie: 

Michał Dudkowski, Ewa Cukiernik
Brak

65 Yacht Club Białołęka 19.04.2021
ul. Wojska Polskiego 3, 05-

126 Nieporęt
Zarząd: Paweł Nawrocki, Marcin Murmyło brak Uchwalony: 8 kwietnia 2021 r. Nie - - -

Adres do 

korespondencji: 

ul. Głębocka 54f 

m. 10, 03-287 

Warszawa
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Ośrodek profilaktyki 

i promocji zdrowego 

i promocji zdrowego 

stylu życia Provitalini 

16-09-2021
ul. Świerkowa 17 05-123 

Chotomów

Przedstawiciel: Monika Jerzyna ul. Modlińska 

65d m 12 03-126 Warszawa



2. Cała Polska

3. prowadzenie kursów, warsztatów,szkoleń, zajęć edukacyjnych, wystaw, kampanii informacyjnych. Webinary. Poradnictwo. Zajęcia edukacyjne.prowadzenie strony 

internetowej. Środki na działalność stowarzyszenia pochadzą z : darowizn, zbiórek publicznych, dotacji, spadków, dochodów z majątku stowarzyszenia, dobrowolnych 

wpłat członków stowarzyszenia.

1. Celem Stowarzyszenia jest pomoc w rozwoju młodych filmowców oraz promocji polskiej kultury w kraju i za granicą.                                                                                          

2. Rzeczpospolita Polska

3. organizowanie warsztatów i spotkań autorskich, kooperacje międzynarodowe, wymiana kulturowa, spotkania autorskie, organizowanie projekcji oraz labów.

1. Celem Stowarzyszenia jest zarządanie częścią wspólną nieruchomości gruntowej należącej do członków stowarzyszenia.

2. Rzeczypospolita Polska

3. Dbanie o Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części i urządzenia, które służą wyłącznie do wspólnego użytku właścicieli.

1.Promocja, przyblizenie, upowzechnienie kultury muzułmańskiej. Integracja członków społeczności muzułmańskiej zamieszkałej na terenie Polski. Pomoc społeczności 

muzułmańskiej mieszkającej w Polsce.

2. Rzeczypospolita Polska

3. Promocja produktówhalal wśród społeczności muzułmańskiej.Utrzymanie stałych kntaktów z innymi organizacjami muzułmańskimi. Pomoc w załatwianiu spraw w 

tym w znalezieniu pracy. Współpracę z władzami, instytucjami oraz mediami. Prowadzenie dziłalności informacyjnej.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury w Polsce oraz jej promocja poza jej granicami. Integracja przez Sztukę twórców z Polski i Świata. Dotarcie poprzez Sztukę do 

odbiorców z małych miejscowości i wsi. Wspieranie młodych talentów na polu Kultury i Sztuki.

2. Cała Polska

3. Tworzenie , produkcję, organizowanie spektakli, projekcji, widowisk, performance, audycji, wystaw, działań multimedialnych i innych form artystycznego wyrazu. 

Organizowanie warsztatów artystycznych z uwzględnieniem potrzeb Seniorów i osób niepełnosprawnych oraz dzieci. Produkcja krótkich form filmowych i animacji.

1. Zmniejszenie bezdomności wśród kotów wolno żyjących. Poprawa warunków bytowych kotów. Ograniczenie populacji kotów wolno żyjących. Znalezienie domów 

kotom przebywającym w azylu dla kotów "Koci Zakątek". Zwiększenie świoadomośći mieszkańców gminy Leginowo w kwestii opieki nad kotami, kastracji oraz 

sposobów zmniejszania bezdomności wśród kotów.

2. Legionowo

3. Kastracja kotów wolno żyjących i przebywajacych w azylu "Koci Zakątek". Ustawianie budek dla kotów wolno żyjących. Dokarmianie kotów wolno żyjących. Opieka 

nad kotami znajdującymi się w azylu "Koci Zakątek". Organizowanie spotkań adopcyjnych dla przyszłych właścicieli kotów, zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych.

Przedstawiciel Stowarzyszenia: Kaja Kasprowicz 

- Kopacz
74

Stowarzyszenie 

"Koci Zakątek"
11 lipca 2022

ul. 3- go maja 24, 05-120 

legionowo.

73

"Wątki Sztuki" im 

Stanisława i Jerzego 

Łapińskich

ul. Leśna 36 05-123 

Chotomów

Przedstawiciel Stowarzyszenia - Pani Agnieszka 

Gaździńska
28 kwietnia 2022

72 Muslim Union 4 kwietnia 2022
ul. Al. Solidarności 9/6 05-

135 Wieliszew
Prezes Zarządu - Bashir Hassan - kadencja 5 lat

71 Wille nad Zalewem 9.03.2022
ul. Wojska Polskiego 49E 

05-126 Białobrzegi

Piotr Krewski - Prezes, Zbigniew Domański - 

Viceprezes - kadencja 1 rok

69

Ośrodek profilaktyki 

i promocji zdrowego 

i promocji zdrowego 

stylu życia Provitalini 

16-09-2021
ul. Świerkowa 17 05-123 

Chotomów

Przedstawiciel: Monika Jerzyna ul. Modlińska 

65d m 12 03-126 Warszawa

70 Film Preps 17.02.2022
ul. Leśna 36 05-123 

Chotomów

Prezes Zarządu: Bandyna Płocha, ul. Leśna 6 05-

123 Chotomów


