
 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr 8/2013 Burmistrza Rakoniewic z dnia 28 marca 2013 r. 

Ankieta 

 

X Zgłoszenie                                       Aktualizacja 

 Proszę zaznaczyć krzyżykiem kwadrat obok. 

 W przypadku wypełniania ankiety po raz pierwszy należy zaznaczyć pozycję zgłoszenie i wpisać 

wszystkie dane poniżej. 

 

1. Pełna nazwa organizacji: 

Stowarzyszenie Działkowców im. Michała Drzymały 

2. Adres siedziby: 

Stowarzyszenie Działkowców im. Michała Drzymały 

Kod pocztowy: 

62-067 

Miejscowość:  

Rakoniewice 

Ulica: 

Doktora Kamińskiego 6 

Województwo: 

Wielkopolska 

 

E- mail: teresafranecka@neostrada.pl 

 

www...................................................... 

3. Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres siedziby): 

Teresa Franecka 

ul. Grodziska 25A/2, 62-067 Rakoniewice 

4. Władze organizacji: 



Imię i nazwisko: 

 
 

Franecka Teresa Janina 

Etryk Andrzej Maciej 

Zaremba Maria Jolanta 

Horowska Agnieszka Ewelina 

Voncina Narcyz Grzegorz 

Piosik Jan 

Rejman Jan 

 

Grzyb Teresa  

Langner Ewelina 

Firlej Damian 

Funkcja (prezes, dyrektor, członkowie zarządu, 

członkowie komisji rewizyjnej, itp.): 

 

Prezes Zarządu 

Zastępca Prezesa 

Skarbnik 

Sekretarz 

Członek zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Rewizyjnej 

5. Osoba do kontaktów (proszę podać osobę dobrze zorientowaną w działalności organizacji): 

Imię i nazwisko: 

Teresa Franecka 

Funkcja: 

Prezes Zarządu 

Telefon: 

660 923 946 

6. Status prawny organizacji (proszę o zaznaczenie właściwej pozycji krzyżykiem): 

  

 X w Krajowym Rejestrze Sądowym X ) 

  

 - Kościół 

 - jakiej? 

….......................................................................................................................................................... 

…..........................................................................................................................................................  

– jaka? 

….......................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................... 

  



 – jakiej? 

7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:  0000672479          Data rejestracji: 07.04.2017                                        

 lub numer w Rejestrze Starostwa Powiatowego:                         Data rejestracji:                      

8. Numer REGON ( pole nieobowiązkowe): 36699768500000 

9. Numer konta ( pole nieobowiązkowe): 

77 9081 0006 2001 0007 6975 0001 

10. Czy organizacja jest organizacją pożytku publicznego ? ( proszę o zaznaczenie krzyżykiem właściwą 

odpowiedź) 

  

 a się o taki status 

 X Jeszcze nie, zamierzamy zrobić to w przyszłości  

  

 

11. Pola działań organizacji ( proszę o zaznaczenie krzyżykiem właściwe pole): 

 

 X edukacja      kultura i sztuka       kombatanci      X młodzież       X pomoc społeczna 

  X ochrona środowiska      X niepełnosprawni     X zdrowie        współpraca międzynarodowa 

X seniorzy        profilaktyka uzależnień    X sport i rekreacja      turystyka       X hobby 

 działalność międzynarodowa      religia      sprawy zawodowe, pracownicze i branżowe 

inne ( proszę o uzupełnienie)                          

............................................................................................................................................................ 

…......................................................................................................................................................... 

 

…......................................................................................................................................................... 



12. Czy organizacja jest formalnie 

wyodrębnionym 

oddziałem/kołem/jednostką 

organizacyjną szerszej struktury? 

 Tak  

Jeśli tak:         a   Korzystamy z osobowości prawnej               

organizacji macierzystej 

                       b  Posiadamy odrębną osobowość prawną 

 Nie X 

13. Czy organizacja posiada w swojej 

strukturze wydzielone zadaniowo, 

tematycznie, terytorialnie oddziały, 

koła, inne jednostki organizacyjne? 

 Tak     Proszę o krótki opis struktury ( jakie są   

jednostki  i ile ich jest, np.: 5 oddziałów, 2 koła, 

/itd.). Proszę o dołączenie do ankiety listy tych 

jednostek (nazwa, adres, telefon). 

…............................................................................... 

….............................................................................. 

….............................................................................. 

 Nie X 

14. Zakres działalności (główne statutowe cele działań, dla realizacji których organizacja została 

powołana): 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie 

prowadzenia upraw ogrodniczych, 

b) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych, 

c) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, 

d) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz 

zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów, 

e) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych, 

f) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych, 

g) ochrona środowiska i przyrody, 

h) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach, 

i) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, 

j) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych. 



 

Wyrażam(y) zgodę na wykorzystywanie (przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie) 

zamieszczonych w ankiecie informacji. 

  Data wypełnienia formularza 

 23.05.2017                             

                                                                                                                       Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych)  

                                                                                                         do reprezentowania organizacji 

 

 


